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Prolog 
Projektet skapar en modern och samtida tillbyggnad till Södersjukhuset, där förväntningarna till och kravet på ett välkom-
nande och stimulerande sjukhusbygge både kan ses och märkas. 

Men det görs i ett respektfullt samspel med den befintliga byggnaden, i vilken nybyggnaden tar sin utgångspunkt och 
hämtar sitt överordnade arkitektoniska vokabulär.

Projektet visar att ett driftseffektivt och högteknologiskt sjukhusbygge naturligt kan utformas i en berikande och rumsligt 
kvalitativ byggnadsstruktur.

Inledning
Projektet bygger på en balanserad processmässig metod som famnar en mängd i praktiken motsägelsefulla krav: 

personal.

Byggnaden
Vi insisterar således på att tillföra byggnaden en rad evidensbaserade, mjuka värden med utgångspunkt i dagsljusets 
positiva inverkan på rekonvalesens och arbetsmiljö, utan att sätta de mer rationella och logistiska kraven till sidan, men helt 
enkelt visa ett förslag som klarar bägge delarna.

Vi förväntar inte att vi har redovisat den fullständiga och slutgiltiga rumsdisponeringen. Detta kan nödvändigvis först ske i en 
direkt dialog med brukare och ledning i en efterföljande fas. Men vi har strävat efter att visa ett projekt som i sin överordnade 
disponering och strukturella robusthet och elasticitet säkrar att projektet kan genomföras och realiseras i överensstämmelse 
med de överordnade visionerna och programmässiga önskemålen.

Byggnaden inpassar sig med respekt för det befintliga sjukhusets kraftfulla överordnade struktur och arkitektoniska uttryck 
och materialitet. Således fasthålles nybyggnaden i ett samspel med de befintliga byggnaderna via de stora, putsade byg-
gnadsvolymerna som flankerar byggnadens kristallinska inre.

Just nybyggnadens placering omedelbart efter ankomsten till sjukhuskomplexet – tillsammans med dess funktionella in-
nehåll – kräver en markant och identitetsskapande roll i den samlade anläggningen.

Nybyggnadens terrasserade bastion och dess krystallinska klyfta genom volymens inre, manifesterande sig från söder, ska-
par tillsammans med den tvärställda LED-beklädda volymen , vilken flankerar och definierar ingången till akutmottagningen, 
ett kraftfullt ledande landmärke.

Volymen med integrerad skyltning/LED leder obesvärat mot akutenhetens huvudingång, innaför vilken man blir mött av 
huvudreceptionen. I huvudgalleriet, där dagsljuset generöst strömmar in, ligger väntområdena. Härifrån leds man direkt 
vidare till akutens olika enheter.

Byggnaden definierar sig således både markant och nyancerat samtidigt som den anpassar sig naturligt till det befintliga 
komplexet i material och struktur.

Byggnaden framstår som stringent och rationell i dess överordnade gestaltning, samtidigt som den skapar en nyancerad, 
transparent siktlinje in i volymens lysgivande inre från väster. Ett urbaniserat landskap som reser sig från terrängen i ter-
rasserade formationer bildar bas för den visuella och fysiska klyftan, vilken skär sig genom volymen och tillför säregen 
identitet och dagsljus djupt ner i strukturen.

Det uppskurna massivets differentierade rörelser skapar högtsittande dagsljus i akutmottagningen, genom de varierande 
våningshöjderna (7,2 -4,5 ) i själva klyftan och under huvudvolymerna, och  tillför således kvalitativa och väldefinierade 
rumsliga förlopp som härmed bidrar till ett nyanserat och upplevelserikt samspel med funktionsområdena i de överliggande 
förlossnings- och operationsvåningarna.

Fjällklyftan kommer rumsligt vara närvarande i stora delar av interiören. Således kommer den kunna upplevas från mellan-
byggnadens arealer ut mot galleriet och från personalrummen i förlossnings- och operationsavdelingarna. Inte minst från de 
tvärgående gångbroarna kommer fjällklyftans närvaro vara ett stimulerande visuellt intermezzo.

Från de glasövertäckta gallerierna i barnakuten kommer de färgade undersidorna från gångbroarna tillföra en ytterligare 
rumslig, nyancerad upplevelse av klyftan, liksom arealerna ut till gröngårdarna kommer skapa ett kraftfullt, rumsigt samspel 
med fjällklyftan.
Gångbroarnas förskjutna struktur tillåter stråk av solljus att tränga ner i klyftans botten, och skapa ett kontrollerat och 
nyancerat dagsljus till de omkring- och underliggande funktionerna.

Således skapar klyftans säregna, rumsliga dimensioner ett välkommet, attraktivt samspel mellan ute och inne och kommer 
vara närvarande i stora delar av komplexet i den dagliga logistiska rörelsen för patienter och personal samt tillföra den ratio-
nella och effektiva strukturen en överraskande och upplevelsesrik dimension med dagsljusets närvaro som  centrumpunkt. 

Glashudens raffinerade, färgmättade komposition skapar tillsammans med de gröna elementen i akutens takyta och på 
gångbroarnas tak en välkomnande och grön profil, som accentueras av gröngårdens trädbeplantning och de likaledes gröna 
terrasserede formationerna i gavlen mot söder.
Trafik och tillgänglighet
Självgående patienter
Angöringen till den nya akutmottagningen sker från Sjukhusbacken. Här anläggs en mindre förplats till avsättning och 

avhämtning av patienter, korttidsparkering samt ”Kiss and Ride”. Alla självgående patienter, inklusive barn, hänvänder sig 
till akutmottagningen via en gemensam ingång. Omedelbart innanför ingången finns en reception som hänvisar patienter till 
väntområdet för triagering / hänvisning. I triageenheten anmäls och hänvisas patienter till de respektive funktionsenheterna. 

Från förplatsen, avskilt från ingången till akutmottagningen, etableras en separat entré för födande till förlossingen.

Det har lagts vikt på att avskilja den snabba akuta avlastningen och parkeringen, så att det inte uppstår konflikt mellan de två 
trafikslagen. Detta är betraktat som viktigare än att maximera antalet  p-platser. 

Hela platsen är i nivå med intagsplanet. Fotgängare från Sjukhusbacken leds via en graciös trappa/ramp upp längs fasaden 
av den nya tillbygnaden för att därefter fortsätta längs med den befintliga trottoaren vid busshållplatsen bort mot den befint-
liga huvudentréen. Den motsatta trottoaren kommer förbli oförändrad.

Angöring till byggnad 25 kan fortfarande ske för fotgängare från Sjukhusbacken, där en trottoar följer det första stycket av 
den nyanlagda Ambulansvägen. Angöring för körande kommer på sikt ske från sydsidan av byggnaden, som föreslaget i 
”Fastighetsutvecklingsplan för Södersjukhusets sjukhusområde”.

Ambulansgatan och ambulanshallen
Ambulanshallen föreslås ligga på nivå + 42,6, d.v.s. samma nivå som akutmottagningarna. Ambulanshallen slutar några 
meter väster om gaveln till hus 13. Amulanshallen har uppställningsplatser för icke aktiva ambulanser längs södra långväg-
gen, en dubbelriktad köryta norr därom och uppställning av aktiva ambulanser mot norra långväggen. Inkommande ambu-
lanser backar mot den nya sjukhuskroppens södra fasad. I västra delen av hallen finns uppställningsplats och vändyta för 
Micu-enheten. Från ambulanshallen finns en entré till korridorsystemet, dessutom nås två saneringsrum och flera akutrum 
direkt från hallen.

Utanför ambulanshallen ordnas en yta för uppställning av assisterande utryckningsfordon, t.ex. polisbilar. Från denna yta 
finns en entré till korridorsystemet och dessutom direkt tillgänglighet till fyra verksamhetsrum och AVK. Entrén är inte 
avsedd att användas av allmänheten.

Ambulansgatan har en lutning på 7 %, med en något flackare lutning i korsningen mot Sjukhusbacken.
Sjukhusbacken
Akutentréerna på norra sidan ligger på nivå +42,6. Sjukhusbacken längs med den norra fasaden ligger mellan nivåerna 
+42,3 och +36,0 och lutar med 4-5 %. För att få en god tillgänglighet till entréerna anordnas en flack yta längs med västra 
delen av fasaden.

Södersjukhusets huvudentré ligger på nivå 45,6 Hållplats för stombusslinje 3 ligger mellan huvudentrén och akutentréerna. 
Nivåskillnaderna mellan entréerna och busshållplatsen är måttlig. 

På den västra delen av den flacka ytan mellan entréerna tillåts angöring och korttidsuppställning för motorfordon. För längre 
uppställning av motorfordon hänvisas till övriga garage. 

Cykelparkering för personal placeras vid personalingång med inträde direkt från Sjukhusbackens nivå.

Parkering
Disponering av parkeringen under terräng ingår inte i nuvarande förslag och löses i efterföljande faser av planläggningen för 
byggnaden

Landskap
Den nya akutmottagningen fyller det mesta av tävlingsområdet. Därför föreslås att övertäckta arealer ges landskaplig 
bearbetning. I fjällklyftan anvisas en beplantning, som i struktur lägger sig upp mot fasadens komposition. Det har valts 
en beplantning av olika sedumsuckulenter och marktäckande växter, som i kombination med användning av olikfärgade 
granitskävor kommer ge takytorna ett varierat uttryck genom året. Det planteras trädklungor i gröngårdarna. Trädarter föreslås 
som lätta träd som låter mycket ljus tränga genom kronan som t ex skogstall. Övertäckningen av ambulansgården föreslås 
likaledes belagt med sedum. Platsen beläggs med granit, som följer med in i entré och huvudgalleri.

Plan – 1 Akutmottagning
(nivåfri ingång till befintlig byggnad)
I det framtida sjukhuset utgör akutmottagningen kärnan i det akuta patientförloppet. Alla patienter skall genom akutmot-
tagningen, diagnosticeras och, om det är möjligt, också färdigbehandlas. Därför är det i förslaget lagt stor vikt på en logistik 
med ett enkelt och  simpelt flöde, i en överskådlig miljö översköljd med dagsljus. Överallt i akutmottagningen är dagsljuset 
således närvarande och strömmar in i komplexet via glasövertäckta gallerier, gröngårdar och högtsittande sidoljusintag i 
kombination med konventionella fönsterpartier.
Dagsljuskällorna komplementerar varandra och skapar en ljus och vänlig miljö i en överskådlig och effektiv struktur.

Det har lagts vikt på att skapa korta avstånd och enkla förbindelser till det befintliga sjukhuset. Det har vidare varit viktigt att 
skilja självgående patienter från patienter som kommer med ambulans. 

Därför är den överordnade disponeringen av akutmottagningen också företagen under hänsynstagande till det befintliga 
sjukhuset och dess framtida patientförlopp.
De fyra funktionsenheterna är placerade direkt vid befintligt BCD (bilddiagnostiskt center). Detta betyder att man kan utnyttja 
BCD och härmed undgå att etablera bilddiagnostiska facililiteter i Akutmottagningen, bortsett naturligvis ett scanningrum, 
som placeras med direkt ingång till traumarummen. De fyra funktionsenheterna är placerade tätt in mot de befintliga 
sjukhusbyggnaderna, vilket ger korta avstånd för patienter från akutmottagningen som skall inläggas eller överföras till 
observationsplatser.

Det kommer i förslaget vara möjlighet för att tillföra diagnostiskt center tillgång till kvalitativt dagsljus och större rådrum i en 
framtida disponering.
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PLAN -1  1:400
AKUTMOTTAGNING

I ett delvis nybyggt, delvis ombyggt areal i tätt logistiskt samspel med diagnostiskt center inplaceras ”fast tracks” enheterna 
1, 2 och 3 och undersökningrummen för enhet 4 - akut.
Enheterna framstår i princip identiska och inlemmas i en struktur, som säkrar dagsljus och välfungerande och välkomnande 
inredning i logistiskt samspel med den befintliga anläggningen.

Den övriga delen av enhet 4 - akut - fortsätter mot väst och flankeras av ambulansgården. Arbetsstationen/kommando-
centralen placeras härmed centralt i det nya byggnadssanläggningen i nära tillknytning till akutrummen. Omedelbart vid 
avlämning av ambulanspatienter är funktionsenheten för traumaenheten placerad med sin observationsenhet. Härmed kan 
man snabbt ta sig an de allvarligt sjuka patienterna, medan man kan vidaresända knappt så sjuka patienter till triagen, som 
så hänvisar patienter vidare till den rätta funktionsenheten. Härmed uppnår man, att allvarligt traumatiserade patienter snabbt 
kommer i behandling samt att alla ambulanspatienter får ett kort ”pitstop” innan vidarebehandling.

Barn
Barneakuten är placerad omedelbart väster om huvudreceptionen med undersökningsrummen strukturerade omkring två 
gallerier. Personalen har en egen, självständig ingång till undersökningsrummen. Således är arbetsstationer och övervakn-
ing placerade omedelbart bakom, där också infektions-/undersökningssrum är placerat med direkt ingång från trafikplatsen 
vid ambulansgården.

Gyn och AVK 
Gyn-akuten är inplacerad tillsammans med AVK, med självständig ingång från trafikplatsen. Från huvudreceptionen guidas 
man naturligt förbi barnakuten längs gröngården och det svängda väggförloppet (föreslås bearbetas av konstnär). 

Lätt-akuten inplaceras vis á vis huvudingången med eget väntareal och triage. 
Helt mot väster, som en del af den terrasserade bastionen, läggs ett attraktivt, lugnt areal till personalfaciliteter.

Plan 0  Befintlig Huvudentré
Alla slutenvårdspatienter, besökande, anhöriga, öppenvårdspatienter m.fl. kommer till Södersjukhuset via huvudentréen. 
Denna princip fasthålles. 

Besökande, anhöriga och öppenvårdspatienter till den nya byggnaden ankommer likaledes via huvudentréen. Härifrån leds 
de genom korridor i befintlig byggnad via en gångbro över den nya byggnadens huvudgalleri, till trafikcentret i den nya byg-
gnaden. Härifrån är det ingång till alla plan i såväl den befintliga byggnaden som till alla plan i den nya.

Plan  1 Förlossning - Funktionsenhet 1 & 2,  
Antenatal (nivåfri ingång till befintliga byggnader och tlll ny behandlingsbyggnad)

Disponering av förlossning är företagen ut från förutsättningen ”Att föda är inte en sjukdom, men en glädjande händelse”. 
Födslar kan dock vara förbundna med risk för komplikationer, varför avdelningarna också är inrättade rationellt och flexibelt 
för att kunna hantera alla former av komplikationer.

Hela förlossningen är inrättad som fyra principiellt lika funktionsenheter. För att skapa en trygg miljö för den födande, och 
inte flytta runt på mamma och barn, har vi valt att disponera funktionsenheterna med ”förlossningslägenheter”. 

Födrlossningslägenheterna är utformade så att de kan rymma hela förlossningsförloppet för en normal födsel. Det vill säga 
från den födande kommer till sjukhuset och till den förlösta igen vänder tillbaka till hemmet med barnet. Förlossningslägen-
heterna är inredda så att anhöriga naturligt kan vara med i lägenheten genom hela förloppet.

En förlossningslägehet består av fyra rum. Ett mottagningsrum, där den födande kan uppehålla sig i förloppet fram till själva 
födslen. Till mottagningsrummet är tillknutet en toalett, således att mottagninsrummet och toaletten i praktiken kan fungera 
som ett hotellrum. 
Förlossningslägenheten har också ett särskilt förlossningsrum, inrett så att olika förlossningar kan genomföras i överens-
stämmelse med den födandes önskemål (liggande, sittande, hängande o.s.v). I tillknytning till förlossningsrummet är 
disponerat ett rum med badkar, dels som smärtstillande och dels till vattenfödslar.

Förlossningslägenheten är disponerad särskilt patientvänligt med ett sammanhängande patientförlopp. Det förutsätts 
således, att den födande bara skall flyttas från förlossningslägenheten om förlossningen är mycket komplicerad och kräver 
kejsarsnitt.
En annen fördel er också att förlossningslägenheternas rum kan rengöras oberoende av varandra.

Trots att operationsavdelingen är direkt ovanpå förlossning är det planerat operationsrum i tillknytning till funktionsen-
heterna. Denna disponering skylls att risken för att en hiss, med en födande med påbörjad förlossning, fastnar mellan två 
våningar kan ha fatala konsekvenser.

I anknytning till förlossningsenheterna är inrättat en självständig funktionsenhet i den nya mellanbygnaden, mellan de 
befintliga vårdavdelingarna och den nya akutbyggnaden. Denna enheten är inrättad för antenatala patienter. Denna placering 
ger möjlighet för kunskapsdelning och driftsammankoppling med förlossning och antenatal.

Funktionsenheterna på Plan 1 är med nivåfri ingång till de befintliga vårdavdelingarna. Utformning av det nya bygget gör att 
det är mycket kort avfstånd till befintlig Neonatalavdeling.

Det är direkthiss och trappa från den separata ingången för födande från förplatsen till mitten av funktionsenheterna. Fö-
dande som anländer med ambulans på platsen vid ambulanshallen transporteras likaledes med en separat hiss till mitten av 
funktionsenheten.

Det har förutsatts att alla besökande till förlossning kommer via den befintliga huvudentréen. 

Plan    2 Förlossning - Eftervård
(nivåfri ingång till befintlig byggnad)

Mellan de fyra funktionsenheterna med förlossning är inrättat funktionsenhet med eftervård för födande med komplikationer 
efter födslen. Denna är placerad tätt på förlossningsenheten för att ge möjlighet för kontinuitet i behandling från förlossning 
till eftervård. 

Plan   2,5  Förlossning - Funktionsenhet 3 & 4 
(nivåfri ingång till ny mellanbyggnad)

Plan 2 är inrättat principiellt lika plan 1 med två funktionsenheter.

Plan    3 Operation – Administration
(nivåfri ingång till befintliga byggnader)

Enheten med administration av operationsenheterna är placerad i mellanbyggnaden utanför operationsenheterna. Den
administrativa enheten är samlad för att ge driftsmässiga fördelar för administrationen. För att säkra korta och rationella 
arbetsgångar är det inte fler administrativa lokaler i operationsenheterna än nödvändigt för driften av enheterna. Resten av de 
administrativa lokalerna är samlade i den administrativa enheten.

Plan    4 Operation – Funktionsenhet 1 & 2,  Jourrum
(nivåfri ingång till befintlig byggnad och till ny behandlingsbyggnad)

Operationsavdelingen är uppdelad i fyra operativa funktionsenheter med var sex OP-salar och tillhörande birum. Det är 
två funktionsenheter på var våning som principiellt fungerar oberoende av varandra. Det är några faciliteter som de två 
funktionsenheterna delas om som för exempel pre- och postoperationsenhet. Pre- och postoperationsenhet är samlad för att 
utnyttja lokalerna flexibelt. Detta då det tidigt på dagen oftast är störst press på den preoperativa delen, och störst press på 
den postoperative delen sist på dagen. 

Operationsrummen är av en storlek som förväntas att kunna imötekomma framtidens krav på operationer. Operationsrum-
men förväntas alla utrustade med standardiserade installationer och med en standardutrustning således att de kan användes 
flexibelt.

Operationens funktionsenheter på plan 4 har nivåfri ingång till befintligt sjukhus. På plan 4 i befintligt sjukhus är intensiv-
vårdavdelning lokaliserad, varför det är ingång härtill utan användning av hiss.

Det är i allt fyra traumarum, en i varje funktionsenhet. Fördelat med två på plan 4 och två på plan 5,5. 

En op-sal på varje plan är med direkt ingång via utvändig hiss, för mottagande av infekterade eller smittsamma patienter. De
valda rummen ligger med ingång från platsen vid ambulanshallen.

Likaledes är traumarummen på varje plan placerade direkt ut mot de interna hissarna, för mottagande av traumatiserade 
patienter från akuten.

Operations funktionsenheter är optimala för vilken som helst typ operationer. Men mottagningsförhålladena för patienter på 
plan 4 är i förslaget baserade på mottagande av patienter från vårdavdelingarna, liksom avgångsförhållandena är baserade på 
att patienterna åter kommer tillbaka till vårdavdelingarna. 

Det skall poängteras att mottagnings- och avgångförhållandena för inlagda patienter lätt kan ändras, under den vidare 
planläggningen av byggnaden eller om det blir behov härför. Detta kunde för exempel vara om den dagkirurgiska aktiviteten 
växer mer än förväntat. 

I mellanbyggnaden ligger jourrum. Jourrummen är utanför operations funktionsenheter tätt på alla fyra funktionsenheter, 
således att det snabbt kan tillkallas assistans till operation på akuta patienter.

Plan   5,5 Operation – Funktionsenhet 3 & 4, Dagkirurgi 
Operationsavdelingen på plan 5,5 är inrättad på samma sätt som på plan 4. Med två operativa funktionsenheter med var sex 
op-salar och tillhörande birum. De två funktionsenheterna fungerar också här oberoende av varandra. 

Funktionsenheterna på plan 5,5 är således identiska med funktionsenheterna på plan 4.
Däremot är pre- och postoperationsenheterna inrättade olika. Enheten på plan 4 är inrättad efter patientflödet för inlagda 
patienter

Pre- och postoperationsenheterna på plan 5,5 är inrättade efter patientförloppet för  dagkirurgiska patienter och elektiva 
patienter, som kommer på enheten om morgonen, då de skal opereras. Gemensamt för dessa patienter är att de kommer 
direkt från deras egna hem. Dagkirurgiska patienter skall hem igen samme dag. Slutenvårdspatienter kommer också direkt 
från sina hem, men inlägges efter operation. 

Ut över den pre- och postoperativa enheten i funktionen är det i Mellanbyggnaden inrättat faciliteter för dagkirurgiska pa-
tienters mottagning, omklädning, postoperativa sängar samt viloplatser, således att det är ett gott och funktionellt patient-
förlopp för dessa patienter och deras anhöriga. Placering av denna enhet i mellanbyggnaden i tillknytning till huvudgalleriet 
gör det lätt för anhöriga att komma till och från enheten.

Alla dagkirurgiska och elektiva slutenvårdspatienter ankommer till operation via den befintliga huvudentréen. 

Plan    7 Fläktrum
Fläktrummet är placerat i toppen av byggnaden omgivet av sterilcentral och operation.
Det är också placerat fläktrum i botten av byggnaden till försyning av byggnadens nedersta plan. Med denna placering av 
fläktrum är det inte nödvändigt med stora schakt tvärs genom alla byggnadens våningar. Detta ger också en stor flexibilitet 
vid senare ändringar av funktioner i byggnaden.
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Plan  0-8 Utbildning - mellanbyggnaden
Som ett understöd av den professionella miljön och som en naturlig vidareutveckling av personalens professionella kom-
petenser, är det i mellanbyggningen etablerat ett kunskapscenter.

Kunskapscentret består av konferensrum, grupprum och möteslokaler. Kunskapscentret sträcker sig från plan 0 till plan 7 i 
mellanbyggnadens sydliga ände.

Kunskapscentret föreslås som en enhet som kan nyttjas av alla som arbetar i byggnaden och gärna på tvärs av professions- 
och kompetensgränser. 

Kunskapscentret föreslås som en välkommen modern ersättning för de gamla hörsalarna.

Plan    8 Sterilcentral
Sterilcentralen är placerad överst i byggnaden. Denna placering är, som tidigare nämnt, vald för att få korta kanalvägar till 
ventilation. En annan orsak är de tekniska installationerna till sterilcentralen. Till exempel är det många avlopp från steril-
centralens diskrum. Dessa förs nu ned i fläktrummet där de är lätta att serva och förändra i motsättning till en placering över 
förlossning eller operation.

Sterilcentralen är försedd med ”oren” hiss, för avhämtning av orent gods från hela den nya byggnaden. Likaledes är steril-
centralen utrustad med ”ren” hiss, till leverans av sterilt gods till hela den nya byggnaden. 

Försyningar från sterilcentralen till resten av sjukhuset förväntas ske via AGV system.

Instrument och gods, härunder fabriksframställt gods levereras till sjukhusets varumottagning,  varefter det förs via det 
interna transportsystemet och hiss till sterilcentralen.

Plan  - 2 Omklädning, teknikrum och fläktrum
Planet är inrättat med omklädningsrum för personalen, fläktrum för betjäning av  byggandens nedersta våningar, samt 
teknik- och förrådsrum.

Teknikrum och schakt
Byggnadsskomplexet är överordnat sett disponerat med teknik på plan -2 og plan 7.
Behandlingsbyggnaden är disponerad med fyra teknikkärnor, strategiskt placerade där det är kortast ledningssväg till hela 
behandlingsbyggnaden. Var teknikkärna består av schakt för genomföring av installationer och teknikrum på varje plan. På 
planet är schakten och teknikrummen placerade i tillknytning till trappor och hissar, av hänsyn till servicepersonalen. Där det 
krävs service, som kan påverka avdelingarnas krav på hygien, skärmas teknikrum och tillgångsvägar av från den övriga delen 
av avdelingen, således att avdelingens produktion inte störs. 

Evidensbaserad design
Förslaget är i sin utformning och inrättning baserat på en rad evidensbaserade, helande parametrar. Förslaget förmår således 
att skapa en miljö baserad på ett kvalitativt dagsljus i trygga och stimulerande, rumsliga strukturer.

Vi önskar härmed att tillföra bygget vänliga och tillitsfulla rum, där transformationer av stadens vardag och den hemliknande 
atmosfären skapar stämningar och associationer som bevisligt bidrar till fortare läkning och kortare inläggningstider. 

Material
Nybygget framstår i ljus puts i samma ton som den befintliga anläggningen.Fjällklyftan bekläds med glasfält i omväxlande 
färger och format.
Alla horisontala ytor avslutas med sedum.
Huvudgalleri och ingångsområdets golv beklädes med granit.
Övriga väntarealer och gallerier föreslås belagda med ändträgolv, som tillfogar en varm och trygg stämning till interiören, 
och tillika har goda akustiska egenskaper. 

Övriga materialmässiga val följer välkända och beprövade ytskikt, som säkrar de nödvändiga hygieniska och driftsmässiga 
kraven och förutsättningarna. 
I den efterföljande processen bör de senaste teknologiska framstegen, vad angår ytskiktsegenskaper, noga värderas i föhål-
lande till de konkreta lösningarna.

Flexibilitet
Projektets utformning och struktur beror på en stor grad av fokus på flexibilitet med lätta skiljeväggar och elastiska tekniska 
lösningar. 

Plandisponeringen utvisar en stor grad av generalitet med repetetiva enheter och standardrum som säkrar ett flexibelt 
rådsrum funktionsområderna emellan. 

Akustik
Goda akustiska förhållanden är ett viktigt bidrag till en god och behaglig sjukhusmiljö. Således är detta ett viktigt fokusom-
råde i förhållande till hänsiktsmässiga ytmaterial. 
Förutom akustikreglerande undertak föreslås akustiska väggpaneler, särskilt i de glasövertäckta gallerierna. Huvudgalleriets
väggar bekläds med akustikputs. 
Motsvarande kommer inredningens ytskikt i arbetsstationer och expeditioner väljas och konstrueras med hänsyn till akustisk 
dämpning.

Energikoncept
Den totala energianvändningen är i grunden en fråga om hushållning, dvs. skapa förutsättningar för samverkan mellan byg-
gnad, installationer och verksamheten så att energin utnyttjas optimalt inom hela sjukhuset.
Målsättningen är att minska andelen köpt energi samt bygga system som nyttjar lågvärdiga energislag. Vi tar fasta på kraven 
enligt BREEAM klass excellent.

När det föreligger överskott av energi omfördelas det i första hand inom byggnaden, därefter till övriga sjukhuset.
Byggnadens energianvändning minimeras genom samverkan mellan husets och installationssystemens utformning. Nyckel-
parametrar som bevakas och samordnas:

(Förslagets stomme består av bjälklag, pelare och ytterväggar av betong.)

(Förslaget har Um < 0,3 W/m2,K)

(Förslaget har 0,3 l/s,m2fasad vid 50 Pa övertryck)
Behovet av uppvärmning respektive kyla varierar med typen av verksamhet. Sammantaget under året dominerar behovet av 
kyla pga. de höga internlasterna.
Inomhustemperaturen tillåts variera inom givna gränser så att lagring av energi i den tunga betongstommen kan utnyttjas.
Valet av systemtemperaturer ger en stor flexibilitet i valet av energikällor som ”frikyla/frivärme” samt möjlighet att ansluta 
försörjningssystemen till det befintliga sjukhusets returledningar för värme och kyla.
Primärt sker uppvärmning/kylning genom lokal temperaturutjämning inom byggnaden. Detta sker effektivt med värmepump, 
vilket minimerar behovet av tillförd energi och bidrar till en hållbar resursanvändning. Systemen lokaliseras till installations-
planet, plan 7.
Omfördelning av energi inom hela sjukhuset anordnas på plan-6.
Vintertid produceras kyla med hjälp av frikylningsbatterier placerade i luftintagen. Samtidigt som kyla produceras förvärms 
uteluften till luftbehandlingsaggregaten.
Sommartid kyls tilluften via indirekt evaporativ kyla, dvs. frånluften befuktas och kyls av ångbildningsvärmen.
Behovet av köpt energi minskas ytterligare genom installation av solfångare och avloppsvärmeväxlare från sterilcentralen för 
att förvärma tappvarmvatten. Solceller installeras för produktion elenergi.

Miljökoncept
Vårt miljökoncept tar fasta på kraven enligt BREEAM klass excellent vid genomförandet och skapar förutsättningar för en hög 
grad av utvecklingsbarhet kombinerat med en hållbar resursanvändning under förvaltningen.
Vid val av material och arbetsmetoder fokuserar vi på följande punkter:

Att minimera mängden köpt energi för byggnaden samt elförbrukningen för verksamheten är viktigt för att minska den totala 
miljöbelastningen. Detta sker främst genom energioptimering av byggnaden men också genom att premiera förnyelsebara 
energikällor såsom solvärme, dels för värmeproduktion och lokal elproduktion. Elenergimätare finns för mätning av elför-
brukning för varje fastighets– och verksamhetscentral samt apparatskåp. Det finns även möjlighet att mäta belysningssystem 
separat för att på det viset ha god möjlighet till optimering.

Ur bl.a. miljösynpunkt väljer vi rotations-UPS (avbrottsfri kraft) vilket minimerar behovet av konventionella UPS med blybat-
terier.

Elmiljön i sjukvårdens lokaler är också mycket viktigt, bl.a. gäller det att elektriska och magnetiska fältnivåer där människor 
stadigvarande vistas blir så låga som möjligt.
Vi har tagit stor hänsyn till detta då vi placerat elutrymmen i byggnad och designat elsystemen. 
Från de olika hissarna installeras även returmatning för återgenerering av bromsenergin till elnätet

Kostnadseffektivitet
Den överlägset största kostnaden för sjukvårdsbyggnader på lång sikt är drift- och underhållskostnaderna samt onödigt 
komplicerade ombyggnationer p.g.a. dålig generalitets-/flexibilitetsnivå. Vid val av tekniska system använder vi standardis-
erade lösningar med goda tekniska egenskaper. Vi utformar installationerna redan från början så att de blir kostnadseffektiva 
även efter en lång rad av ombyggnationer. Utöver att bygga energisnålt och kostnadseffektivt är uppföljningsarbetet av instal-
lationerna mycket viktigt. Av den anledningen bygger vi in möjligheten till kontinuerlig mätning, uppföljning och driftop-
timering av samtliga installerade system. 
I det fortsatta projektskedet utvärderas detaljerade systemlösningar via LCC-beräkningar som följs upp även under byg-
gprocessen. 

System med fläktar och pumpar totaloptimeras för avsedd funktion och förses med högeffektiva värmeväxlare, varvtalsstyrda 
och el-effektiva motorer.
Styrning av vätske- och luftflöden samt belysning behovsanpassas.

Robusthet och tillgänglighet
Infrastrukturen i varje system byggs upp med en robusthet som möjliggör alternativ mediaförsörjning i händelse av störning 
i ett försörjningssystem. Det viktiga för vårdverksamheten är att de kan räkna med en mycket hög tillgängligheten i respek-
tive system trotts viss störning i den ordinarie försörjningen.

Rätt generalitets- och flexibilitetsnivå
Installationsutrymmen och installationer utformads så att drift- och underhåll kan skötas enkelt, effektivt och därmed kost-
nadseffektivt utan att störa pågående sjukvårdsverksamhet.
Installationstorn för EL och VVS samt el- och telerum på våningsplanen är väl tilltagna och dimensionerade för att möjlig-
göra utbyte till nya installationer i framtiden då de gamla har tjänat ut. Det finns t.ex. reservutrymme inom respektive 
utrymme så att det finns möjlighet att bygga upp nya infrastrukturinstallationer innan de gamla installationerna demonteras.

Där det är möjligt utformas fasta undertak gångbara så att mindre ombyggnationer kan utföras utan att verksamheten störs.

I takbjälklag ingjuts ett generellt system med montageskenor i vilket samtliga VVS- och elinstallationer kan infästas. 
Systemet underlättar ombyggnationer och minskar ljudstörningar eftersom borrning för fästdon undviks. Vidare är bjälklaget 
förberett med fyllnadskroppar i för framtida genomföringar av avloppsrör.
Vår generalitets - och flexibilitetsnivå medger alltså mycket hög grad av störningsfrihet för vårdverksamhet vid drift-, under-
håll och ombyggnadsarbeten i de tekniska systemen.

Standardiserade lösningar och moduluppbyggnad
Installationssystemen byggs upp med en hög grad av standardiserade lösningar som återfinns i hela byggnaden. Detta för 
att förenkla nybyggnation och minimera framtida drift- och underhållskostnader. 
Vi väljer även moduluppbyggnad i en hög grad för att tillskapa möjlighet att underlätta vid ombyggnationer inom mindre 
eller större delar av byggnaden. Delar av installationerna kan frånkopplas från sin infrastruktur för att minimera störningar 
för den verksamhet som berörs av ombyggnation och intilliggande verksamheter. Detta möjliggör att ombyggnader kan 
genomföras enkelt och rationellt med minsta möjliga störning för berörda och intilliggande verksamheter.

I byggnaden har varje installationssystem en egen definieras zon (installations-utrymme) som bibehålls under byggnadens 
hela livslängd. På så vis minimeras risken för krockar mellan olika installationssystem vilket i sin tur förenklar framtida 
projekteringsarbete och reducerar störningar.

Teknisk dokumentation, förvaltningsverktyg, fasta rutiner
Framtida krav på teknisk dokumentation och förvaltningsrutiner för säker och kostnadseffektiv förvaltning av de tekniska 
systemen inom sjukvårdsbyggnader kommer att öka. Med anledning av detta inför vi tidigt i projektet lämpligt digitala 
förvaltningsverktyg för respektive system som så kräver. Dessa verktyg införs redan under projekteringsskedet för att sedan 
övergå till förvaltningsverktyg under drift- och underhållsskedet.

Installationsutrymmen
För att uppfylla kraven på flexibilitet och goda servicemöjligheter koncentrerats den primära försörjningen till en installa-
tionsvåning placerad i det mest strategiska läget, mellan operationsavdelningarna och sterilcentralen. 
Från denna våning försörjer man direkt operationssalarna nedanför och sterilcentralen ovanför. Övriga ytor försörjs via 
försörjningsschakt som ansluter till installationsvåningen.

Lösningen medger installation och ombyggnation av alla typer av system för operationsrumsventilation som t.ex. laminär-
flödestak utan att påverka verksamheten i andra rum än de som byggs om.

Förutom luftbehandlingsinstallationer inrymmer våningen andra tekniska system som:
o Värmeåtervinningssystem för avloppsvärme från sterilcentralen
o System för central omfördelning av värme/kyla
o Medicintekniska system som narkosfläktar och destruktionsaggregat för lustgas
o El- och tele- installationer som ej behöver vara placerade inom själva operationsavdelningen. 

Servicebyggnaden samt den befintliga akuten i byggnad 07 försörjs via fläktrum på plan -2 i servicebyggnaden.
Ambulanshall och plan -2 i huvudbyggnaden försörjs via fläktrum på plan -2.
Saneringsstationen förses med ett separat system i anslutning till lokalen
Inom plan -2 inrättas installationsutrymmen i servicebyggnaden de lägre planen i huvudbyggnaden.

Vertikal försörjning och försörjningsmoduler
Den vertikala försörjningen sker i huvudsak via fem försörjningstorn genom byggnadens samtliga våningsplan, med schakt 
för rör-, ventilations- el- och teleinstallationer.
Nedåt ansluter de till försörjningssystemet på plan -6 och uppåt ansluter de till installationsplanet på plan 7.
På varje våningsplan byggs försörjningsmoduler som innehåller separerade utrymmen för Rör-, Ventilations- El- och 
teleinstallationer.
Inom VVS-utrymmet installeras utrustning för anpassning, efterbehandling och individuell styrning av medieflöden.
Inom elutrymmet installeras gruppcentraler för de olika kraftslagen och inom telerum installeras tele-, kommunikations-, 
fastighetsautomationsutrustning.
Inom telerum finns även plats och möjlighet att placera viss centralutrustning tillhörande den medicintekniska utrustningen, 
på så vis får man ett teknikutrymme med rätt placering och miljö som kan användas som en gemensam resurs för all teknik 
inom byggnaden.

VVS-SYSTEM
Rörsystem
Likt befintligt försörjningssystem kommer primär försörjning av media (värme, varmvatten och medicinska gaser) att ske via 
kulvertsystemet på plan -6.
Genom att sammankoppla de befintliga systemen och det nya uppnås redundans samtidigt som det möjliggör omfördelning 
av kyl- och värmeenergier inom sjukhuset.
Systemtemperaturerna för kyl- och värmesystem väljs så nära ”rumstemperaturen” som möjligt.
Vattenburen kyla och värme ger stor flexibillitet och garanterar en god patient- och arbetsmiljö.
Byggnadens goda klimatskal innebär att erforderliga värmare kan placeras fritt i rummet. För att säkerställa att lägsta 
rumstemperatur inte underskrids installeras lokala värmare i anslutning korridorvägg alternativt installeras golvvärme i väl 
definierade zoner.
Från försörjningsmodulerna förläggs ringmatade rörsystemen i neutral utrymmen som korridorundertak. Avsättningar med 
ventiler anordnas systemetiskt så nya installationer lätt kan kopplas in vi ändrade behov av värme, kyla eller tappvatten. 
Försörjningsmodulerna kopplas ihop så att försörjningen vid större ombyggnationer säkerställs 
System med vattenburen kyla och värme medför en stor flexibilitet och garanterar samtidigt en god patient- och arbetsmiljö.
Lägen för placering av tryckvakter för medicinska gaser reserveras och samordnas med system för reservförsörjning.
Vattentemperaturen mäts i ett antal strategiska punkter för att säkerställa att inte tillväxt av av legionella sker.

Luftbehandling
Luftbehandlingssystemen byggs upp med centrala ventilationsaggregat med dubbla korsstömsvärmeväxlare för laminärt 
flöde. Tilluftstemperaturen optimeras för byggnadens totala behov. Värmeväxlarnas höga temperaturverkningsgrad på 
ca 90 % förbättras ytterligare genom att uteluften förvärms med köldbärarsystemet.
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Efterbehandling sker med system anpassade för aktuell verksamhet.
Systemen utformas flexibelt med behovsstyrning av lämpliga delar från enskilda rum upp till hela avdelningar.
Beroende av verksamhetens art sker behovsstyrning sker via närvarogivare, tidsstyrning, CO2-halt eller Lufttemperatur.
I rum med lokalt kylbehov tillförs kyla normalt via tilluftsdon. Vid stora effekter insättes speciella efterbehandlingsapparater.

EL-SYSTEM
Kraftsystem
Kraftförsörjningssystem byggs upp från nya redundanta ställverk och UPS (Uninterruptible power system) inom plan -6 
”Teknisk försörjning”. Distribution sker sedan med kanalskenor i stigschakt från -6 upp genom den nya byggnadens försör-
jningstorn. Separerade redundanta distributinssystem för viktig last VL (fast inkopplad), VL (frånskiljbar) och mycket viktig 
last MVL byggs upp för fastighets- och verksamhetsel
Utöver ett minimum av konventionella UPS installeras rotations - UPS på plan -6, i dessa UPS används energin i ett 
roterande mekaniskt element för att förse laster med el under ett avbrott till dess att reservkraften har startat och kan ta över 
lasten. På det viset erhålls MVL för all kraft inom den nya byggnaden vilket medför färre driftstörningar vid planerade och 
oplanerade elavbrott. 

På akutvårdbyggnaden installeras ett högeffektivt solcellssystem som levererar elenergi direkt in i byggnadens kraftförsörjn-
ingssystem.

Vid design av kraftförsörjningssystem förbereds och planeras även för framtida anslutning av bränslecell- eller gasturbinsys-
tem vid en ytterligare expansion av Södersjukhuset.

Belysnings- och belysningsstyrningssystem
Rätt ljus är en balans mellan energieffektivitet och mänskliga aspekter. Om vi kan öka människors trivsel och välmående och 
samtidigt hålla oss friskare med hjälp av rätt belysning under dygnets timmar så har vi mycket att vinna!

Inom utrymmen där människor vistas är det infallande dagsljuset det absolut viktigaste ljuset. Inte minst efter upptäckten 
av den tredje ljusreceptorn då vi blev medvetna om den fysiska länken mellan dagsljuset och människan. När vi tar tillvara 
dagsljuset så behöver vi inte tänka på färgtemperatur, Ra– index, mm som är så viktigt för den artificiella belysningen för att 
skapa balans mellan visuella kvalitéer, emotionella aspekter och hälsa. Och det bästa av allt, solljuset är gratis och avger ej 
någon värme som vi sedan måste betala dyrt för att kyla bort. 

Vi har skapat en byggnadsutformning som har mycket stora förutsättningar att få in dagsljus till verksamhetslokalerna. Detta
ökar vi ytterligare genom att installera dagsljusinlänkningssystem för fönster. Med hjälp av att styra lameller i en persi-
ennkonstruktion beroende på hur solen står på himlen så tas det infallande ljuset tillvara och reflekteras upp i taket inom 
respektive utrymme. På det viset utgör taket solens reflektor för det infallande solljuset.

Trotts att vi tillvaratar en stor del av solljuset så måste vi komplettera med artificiella belysningssystem. Med tanke på den 
sjukvårdsverksamhet som skall bedrivas i den nya byggnaden, dygnet runt och 365 dagar/år väljer vi att installera  belysn-
ingssystem inom vissa delar av byggnaden som möjliggör att förändra ljusfärgen från belysningsarmaturerna. Beroende 
på årstid och tid på dygnet har vi möjlighet att förändra färgtemperaturen för att på det viset tillskapa så bra belysning som 
möjligt för verksamheten. Detta löser vi med att varje armatur är bestyckad med fler än en ljuskälla som har olika färgtem-
peratur. Via fastighetsautomationssystemet förändrar vi sedan färgtemperaturen från armaturens ljus genom att avge mer 
eller mindre ljus från respektive ljuskälla. Detta justeras sedan in så att ljusfärgen blir optimal för olika årstider och olika 
tiderna på dygnet.

I stort sätt samtlig allmänbelysning där patienter vistas är möjlig att ljusreglera för att kunna anpassas belysningsnivån 
till det behov som råder vid varje enskilt tillfälle. Att vårdpersonalen själv ska kunna växla mellan olika belysningsscener 
beroende på årstid/tid på dygnet är även viktigt. För att åstadkomma detta installeras utrustning där det finns möjlighet att 
programmera in scenariostyrd belysning för patientrum, väntrum, mm. 
För att erhålla så energieffektiv artificiell belysning som möjligt installeras utrustning som känner av och begränsar 
belysningen så mycket som möjligt utan att göra avkall på att personal och besökare skall känna sig trygga. Utrustning in-
stalleras för närvarostyrd belysning och dynamisk belysningsstyrning som ”läser av” det infallande dagsljuset i rummet och 
som sedan inte aktiverar mer artificiellt ljus än nödvändigt för att komma upp till en viss förutbestämnd ljusnivå i rummet. 
Styrning, övervakning och underhåll av belysningssystem görs via fastighets-automationssystemet.
Belysningsarmaturer inom byggnaden utgörs främst av lysrörs- och LED-armaturer. För att minimera framtida underhållsko-
stnader inom den nya byggnaden välj också så få olika ljuskällor som möjligt. 

Generell IT- kommunikationsplattform
Utöver stora krav på eldistributionssystem ökar även kraven på IT-systemens kapacitet och tillgänglighet. Vi löser detta 
genom en generell IT-kommunikations-plattform som utgör den gemensamma motorvägen för i stort sätt samtliga system, 
t.ex för fastighetsautomation, transportsystem, verksamhetssystem, mm. Detta möjliggör en effektiv styrning, kontroll 
och övervakning av de olika systemens funktioner som vidare övervakas av det generella fastighetsautomationssystemet. 
Fastighetsautomationssystemet fungerar även som administrationsverktyg för den generella-IT-kommunikationsplattformen
samt för drift och övervakning av kommunikationssystemet som helhet.
Inom operationssalar, förrum/uppdukningsrum, akutrum, röntgenlab m.fl. teknikintensiva rum installeras manöverpaneler i 
form av pekskärmar. Från skärmar är det möjligt att styra belysning, värme mm. På skärmen vissas även driftlarm mm som 
är viktiga för det verksamheten i det aktuella utrymmet.
Med den generella IT-kommmunikationsplattformen och fastighetsatoma-tionssystemet blir det betydligt enklare och 
kostnadseffektivare att förändra och  driftoptimera i framtiden eftersom förändringar utförs mjukvarumässigt och ej med 
kabelinstallationer. 

Telesystem
Generellt gäller att så många telesystem som möjligt ska använda den generella IT-kommunikationsplattformen som infor-
mationsbärare. 
Ny modern medialösning anordnas för patientplatser som har behov av en mer komplex närmiljö i form av t.ex. bild- och 
ljudkommunikation. Gränssnitt mot patient utgörs av s.k. bedsideterminaler. Med hjälp av bedsideterminaler (tryckkänsliga 
skärmar) vid patientplats kan patient t.ex. lyssna på radio och cd, titta på tv och dvd, styra sängbelysning, prata i telefon, 
surfa på internet, kalla på personal genom kallelsesignalsystemet etc.

programhandlingsskede är det emellertid fullt möjligt, om andra aspekter överväger, att utarbeta ett prefabalternativ med en 
i övrigt bibehållen utformning. Möjligen förlägger man då pelarna med indelningen 9x7,2m eller 9x7,5m för att tillgodose 
kraven på vibrationer och samtidigt slippa nedstickande balkar.

Produktionsetapper
Etapp 1
Befintliga ledningar i mark läggs om så att anslutning av akutbyggnaden kan ske.
Byggnad 27 och 57 rivs
Servicebyggnaden mellan byggnad 07 och 14 byggs. Fläktrum byggs på plan -2.
Luftbehandlingssystemet för byggnad 07 som är placerat på ambulanshallens tak kopplas om till det nya fläktrummet i plan 
-2.
Etapp 2
Den nya ambulansinfarten byggs. Två stycken temporära akutrum inrättas i direkt anslutning till denna inne i byggnad 13 på 
plan -1. Patienter med stabilt tillstånd transporteras till den befintliga akuten via byggnaderna byggnad 06. (Temporär gång 
anordnas mellan byggnaderna 06 och 07. Viss schaktning ner till +42,60 erfordras.)

Etapp 3
Amulanshallen rivs.
Huvudbyggnaden byggs helt färdig och tas i drift. Länken mellan denna och hus 06 lämnas dock öppen för kommande 
etapp.
Etapp 4
Byggnad 52 (bef. akut) rivs.
Byggnad 06 rivs.
Ny byggnad 06 och 52 byggs. Byggtransporter sker i länken. En tornkran som rår över byggnad 07 eller 14 kan placeras i 
gårdshuset, t.ex. i ett uterum. Kranfundamentet kan utföras permanent, se kapitlet Ombyggnadsstrategi.
Etapp 5
Länken mellan det nya huset och nya by 06 byggs.

Ombyggnadsstrategi:

utrymme innan man kopplar på respektive sal.

utrustning lyfts i första hand in genom fönster. 

av detta skäl. Ytterligare transport¬öppningar kan t.ex. anordnas jämte trapphusen som ligger vid mitten av fasaderna mot 
norr och söder.

verksamhet pågår intill. . Val av arbetsmetoder beaktas. Infästningar i stommen sker vid utvalda tidpunkter i samråd med 
pågående verksamhet. Material förbereds på icke störkänslig plats innan slutligt montage.

10 och 14, t.ex. i ett uterum. Vid en större ombyggnad når man då dessa byggnader samt stora delar av byggnad 13 och 10 
och den nya huvudbyggnaden. Material kan lyftas in från södra eller norra sidan av sjukhuset beroende på var fundamentet 
placeras.

-
ing med avlopp.

-
lationsförändringar vid ombyggnationer utföras både snabbare och billigare. 

-
heten störs.

BRAND OCH SÄKERHET
Brandskyddet utformas så att bränder inom anläggningen kan begränsas i ett tidigt skede, i samverkan mellan tekniska 
skyddssystem och personalen. Utformningen ska möjliggöra att räddningspersonal kan göra en effektiv insats vid allvarliga 
händelser. Patienter som inte kan flyttas under pågående vårdinsatser ska kunna stanna kvar tillsammans med personal för 
att slutföra vårdingreppet vid bränder som uppstår i kringliggande utrymmen. Utrymning av patienter till annan del av byg-
gnaden möjliggörs genom horisontella förbindelser mellan skiljda brandceller eller med hissar till annat våningsplan. 

Brandskyddet baseras på brandlarm, sprinkler och utformning av brandceller med olika ambitionsnivåer för att vara ett 
effektivt skydd vid större och mindre bränder utan att känslig verksamhet påverkas. Sprinklersystemet anpassas till verk-
samhetens behov. Vid räddningsinsats och utrymning ska hissar kunna användas för räddningspersonal och utrymning av 
patienter till säker plats.
Brandskydd med sprinklersystem och anpassad brandcellsindelning ger en flexibilitet vid ändring av lokaler och verksam-
het.

Utrymmen för personal, patienter och besökare skiljs åt för att förhindra stölder och hot mot patienter och personal. 
Anläggningen förses med passersystem som gör att obehöriga ej får tillträde och att lokalerna går att bevaka med tekniska 
system.

För att skapa möjlighet att positionsbestämma utrustning mm inom byggnaden byggs infrastrukturen upp för ett sådant 
system. Systemet används sedan för positionering och identifiering utrustning, inventarier mm. Systemet kan även komma 
att integreras med verksamhetssystem för t.ex. identifiering av patienter. Positioneringen är på rumsnivå inom i stort sätt 
hela byggnaden. 

Transportsystem
Byggnaden förses med energieffektiva hissar som, bl.a. återgenererar bromsenergin till elnätet och är utförda med så kallad 
sleep mode (energisparläge). Fasadhiss, portar, slagdörrsöppnare, mm installeras. Inom byggnaden finns det även avsatt 
utrymme vertikalt och på våningsplanen för att bygga in sop- och tvättsugsystem samt smågodssystem (rörpost). Dessa
ansluts till befintliga system.
I nya byggnader planerar vi för ett AGV-system som utför de horisontella transporterna på plan -2 för att sedan ta hissarna 
till plan -1 för horisontella tranporter inom befintliga byggnader. På så vis sker inte dessa transporter genom akuten. På plan 
-2 inom nya byggnaden finns även goda möjligheter att bygga upp laddningsstationer för AGV.

KONSTRUKTION
Stomme:

vid ombyggnad samt göra genomföringar för kanalisation. 

Stomvalet har följande fördelar;

för verksamheten.

dragning av installationer. 

orsaka stomljud och vibrationer vid ombyggnad. Bjälklagen undersida förblir då också helt slät. 

framtida håltagningar kan utföras utan större kringåtgärder. 

nyttolasterna, hand om genomstansningen på ett bra sätt.

Fasader:

glas. Spalten däremellan är ca 200 mm och rymmer persienner kombinerade med ljusinlänkning. Via ställbara luckor kan 
utrymmet ventileras för att minska värmeinläckningen. 

-
dhiss från fasadmonterade skenor vid takfoten.

Fasadvalet har följande fördelar;

föreligger för t.ex. punkterade diffusionsspärrar. Isoleringen utgörs av mineralull och är säker ur brandsynpunkt. Risk för 
nedhäng undviks med fast monterad mineralull.

klimatskalet och hindrar därmed värmen att läcka in, men de ligger skyddade innanför det yttre skalet. Spalten kan ventileras 
vilket också hindrar värmeinläckningen. Persiennerna kan kombineras med ljusinlänkning, vilket ger stora energibesparingar.

betongen isoleras på plats och fönster utföras separat.

Tak och terrasser:

förses med sedum i omfattning enligt ark.

samt erforderliga geotextiler.

Stabilitet:

Övrigt:

med tillfälligt överskott till lokaler med underskott av energi.

(Phase Change Material)

Alternativt utförande, prefab:

INTERIÖR - ÖPPEN ARBETSSTATION I AKUTMOTTAGNING
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Flowdiagram sterilcentral
Nivå 8

Orent; från akut, förlossning och OP.

Orent; från externa användare

Rent; till externa användare

Fabrikssteriliserat

Flow; gods

Flow; vagnar

Rent; till akut, förlossning, och OP.

Packr.

Sterilförråd

Diskr.

C

C B

B A

A

Slutenvård pat.; hemmifrån

Dagkirurgisk pat.; hemifrån

Intern transport; akut, förlossning och OP.

Flowdiagram operation
Nivå 5.5

Funktionsenhet 4

Funktionsenhet 3

Personalutrymmen

Dagkirurgi

Flowdiagram operation
Nivå 5.5

Öppenvårdspat.

Besökare

Sängtransport

B

B A

A
Flowdiagram teknikrum och schakt
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