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DEN GRÖNA PÄRLAN OCH STADEN
Ledord.
ÖPPENHET och VÄLKOMNANDE 
Södersjukhusets ståtliga funkisgavlar vänder sig 
mot vattnet medan fasaden mot norr är förhål-
landevis sluten mot staden. Vi vill öppna upp det 
nya sjukhuset mot Södermalm, skapa ett nytt land-
märke, ett arkitektoniskt tillskott. 
 Besökaren möts av lätta huskroppar med gavlar 
som associerar till de ursprungliga funkisbygg-
naderna. Höjderna varierar mellan fem och sex 
våningar. Uppdelningen i fyra mindre punkthus 
bryter ner skalan och gör den avläsbar och mänsk-
lig. Volymerna trappar ner mot Ringvägen. Punkt-
husens skala sluter an till stadens skala. Mellan 
gavlarna ligger små gröna gårdar, små fi ckparker, 
till glädje för både besökare och patienter. 
 Längre upp i Sjukhusbacken annonserar sig 
akutens huvudentré genom att volymerna öppnar 

upp till en tydligt och generöst entrétorg. Torget 
omgärdas av glasade fasader, ute möter inne. In-
gången ligger i skydd av ett utkragande punkthus, 
den yttre miljön förstärker känslan av att känna 
sig välkommen, omhändertagen och trygg.
 Entrésidan med sina gavlar är det nya sjukhu-
sets ”Ansikte utåt”. Bakom dessa ligger den eff ek-
tiva vårdbyggnaden, ”En rygg att luta sig mot”.
 Det nya sjukhuset placeras inom den anvisade 
tomten, så långt norrut som möjligt. På sydsidan, 
skapas då en generös och trivsam gård samt ut-
rymme för framtida utveckling. 

ATT KOMMA TILL PÄRLAN
Ambulansinfarten ligger närmast Ringvägen, tyd-
ligt separerad. Ambulanserna kör in i en överbyggd 
uppfart och vidare under gården till den centralt 
belägna ambulanshallen.
 I denna nivå fi nns också en inlastning till steril-

centralen samt en personalentré. Sidoordnat angörs 
By 25, där en ny entré skapas på nivå +38,35.
 Till den nya akutentrén anländer gående, taxi och 
privatbilar. Ett tydligt gångstråk leder från Ringvä-
gen till entrétorget där gående och biltrafi k separeras 
på ett säkert sätt. En mänsklig skala skapas med 
vegetation, natursten och trädetaljer. Belysningen 
förstärker platsen och gör den lätt att hitta. Även 
gångvägen längs Sjukhusbacken utformas med hög 
standard med tydligt utmärkta övergångsställen.
 Angöringen sker under tak, då gavelbyggnaden 
här står på pelare. 5-6 angöringsplatser skyltas för 
15-minutersbesök. För längre tids parkering anvisas 
fordonen till befi ntligt garage alt nytt garage i plan 
-3 som kan angöras från Sachsbacken. 
 Svårt sjuka som kommer med intensivvårdsbuss 
eller helikopter, tas in vid helikopterplattan på plan -1. 

PÄRLAN I LANDSKAPET
Ledord.
TILLGÄNGLIGT och TYDLIGT. 
Entrétorget ges plana och generösa ytor med god 
tillgänglighet där orienterbarheten understryks 
med riktningar i markmaterial. En bänkinstallation 
i varma trämaterial med inbyggd belysning ramar 
in vattnet och visar på platsens släktskap med Sö-
dersjukhusets huvudentré.
 Den södra sidans generösa gård med friare 
former ansluter till parklandskapet ner mot Årsta-
viken. Söderläget är gynnsamt för utevistelser och 
växtlighet och erbjuder samtidigt vackra utblickar. 
Gården ska även vara ett estetiskt tilltalande objekt 
för dem som vistas inne i byggnaden. På gården 
fi nns ett par nedskurna ljusgårdar som förser akut-
planet med dagsljus.
 En ramp kombinerad med bänkar och växtytor 
knyter an mot parken i syd och tillgodoser både 

framkomlighet för utryckningsfordon och erbjuder 
ett fantastiskt läge för att njuta av sol och utsikt. 
Längst i öster klättrar trappor med varierad bredd 
upp mot gården längs ambulansinfarten och mjukt 
skulpterade terrasser formar marken ned mot By 25.
 Material och växter är inspirerade av den närlig-
gande naturmarken; skog, berg, bark, ljust, grönt. 
Gårdens kullar förstärker rumskänslan och ger 
samtidigt förutsättningar för ett varierat växtma-
terial där högre träd kan bilda en skir grönska. Ett 
”band”, binder visuellt ihop gård och ljusgårdar och 
skapar en stark karaktär tillsammans med de mjukt 
belysta kullarna. Det fortsätter ner öster om am-
bulansinfarten och knyter på så vis ihop nord- och 
sydsidan. Bandet kan variera i utförande och bestå 
av såväl ljus och markmaterial som konstverk. 

Det nya akutsjukhuset ger Södersjukhuset en ny identitet. Det är starten på en tid av utveckling. 
Det är ett grönt, skönt sjukhus att vara stolt över – en arkitektonisk pärla i samklang med de ursprungliga byggnaderna.

Situationsplan 1: 400
Situationsplan som redovisar nybyggnader, 
entreér, angöring, parkering och 
övriga trafiklösningar.  

Inspirationsbilder.

Akutens entréplats.

FUNKTION          YTA BTA

NYBYGGNAD 
Ambulanshall   910
Förlossning/BB inkl yta 
föreslagen för Neonatal IVA 8 925
Teknik    5 240
Gemensam kommunikation 3 250
Operation administration 2 310
Operation   7 915
Sterilcentral   3 160
Akutmottagning  7 095
Summa nybyggnad  38 805

OMBYGGNAD 
Akut    2 770

Totalt    41 575



Pärlans skal.
Ledord.
LÄTT och TRANSPARENT
Gavlarna mot norr och de uppbrutna volymerna, 
sjukhusets ansikte mot staden, får en ljus och lätt 
utformning. En ljus fräschör anknyter till det 
nuvarande sjukhusets funkiskaraktär. De glasade 
fasaderna ger en känsla av öppenhet och kontakt. 
 Varje gavel har en utkragande del som i form 
och proportion också associerar till nuvarande 
sjukhusproportioner. Dessa kläs med skärmtegel 
i ljust vitgrå färg. Ytan ges ett reliefmönster i en 
skala som ger upplevelse på avstånd. Den inskjutna 
delen av gaveln har slätt skärmtegel med en lekfull 
fönsterplacering. Vid entrétorget står dessa gavlar 
på pelare och bildar därigenom en väderskyddad 
yta för entréer och angöring.
 Fasaderna runt fi ckparkerna har hybridglasfa-
sader. Dess syft e är att samla energi till byggnaden. 

De består av ett yttre skikt av planglas. 20 cm 
innanför planglaset fi nns den inre fasaden med 
fönster anpassade till lokalen innanför. Här består 
ytskiktet av skivmaterial som kan väljas med annan 
indelning, struktur och kulör. Det yttre glasskiktet 
spelar mot den inre ytan och fasadytan, ger olika 
upplevelser, beroende på var man står. Upplevelsen 
förändras också samtidigt som man rör sig intill 
eller förbi fasaderna.
 Den större sammanhållna vårdvolymen innan-
för, har ett fasadliv som linjerar med det befi ntliga 
sjukhusets öst-västliga högre byggnad och knyter 
därigenom ihop det gamla och det nya. 
 Sydsidan har också en hybridfasad, här ändrar 
sig karaktären i och med att en solcellsfi lm appli-
ceras på glasytorna och dess olika mönster ger en 
variation och relief.
 De stora vårdblocken och de lätta volymerna 
vilar på en sammanhållande sockel bestående av 

akutvåningen och sterilcentralen, nedskuren i 
marken. Sockeln fattar tag i det befi ntliga sjukhu-
sets lägre fasadliv och fogar därigenom samman 
byggnaderna. Sockeln har en grövre reliefstruktur 
i skärmtegel med en detaljering och skuggverkan 
som ska upplevas på nära håll.

PÄRLANS STRUKTUR
Ledord.
GENERALITET och FLEXIBILITET
Förslaget har två ”byggstenar”, dels basmodulen 
med måtten 27 x 54 meter, dels punkthuset med 
måtten 18 x 18 meter. Även den nya Byggnad 06 
har ett djup på 18 meter för att säkerställa dags-
ljusbehovet. 
 Byggstenarna skiljer sig åt i uttryck, funktion 
och i skala. Basmodulen har ett generellt husdjup 
och en fl exibel struktur så att de lämpar sig för 
samtliga eft erfrågade typer av verksamhet; akut, 

operation, förlossning och sterilcentral. Föns-
tersättningen är planerad för att kunna fungera 
vid förändringar i planlösning och funktion. De 
smäckra punkthusen, med dagljus från tre håll, 
innehåller i första hand lokaler där patienter up-
pehåller sig.
 Byggnad 06 rivs och ersätts med en eff ektiv, 
modern byggnad med funktionella mått. Där 
denna nya byggnad möter den stora vårdkroppen 
samt det befi ntliga sjukhuset ligger ett sam-
manlänkande trapphus, som möjliggör angöring 
på nya liksom befi ntliga höjder. Den generella 
våningshöjden på 5,1 meter, ger, förutom enkla 
anslutningar till befi ntliga höjder, en stor fl exibili-
tet för framtida förändringar och ombyggnader.

PÄRLANS INSIDA
Ledord. 
TRYGGHET, LJUS och VÄRME
De fl esta som kommer till det nya sjukhuset är i 
behov av vård och omhändertagande. Genom att 
skapa trivsel och trygghet i närmiljön kan oro och 
obehag dämpas. 
 Enkelhet och tydlig organisation av lokaler och 
verksamhet ökar eff ektivitet och minskar risken för 
fel. Ljus och ljud, färg, form och konst, naturliga 
material och växtlighet bidrar alla till positiva upp-
levelser och sinnesintryck. Närmiljöerna planeras 
med omsorg om detaljer och kulörval. Trä, sten, 
glas, vatten och grönska ger rogivande miljöer.
 Viktiga faktorer för en god innemiljö planeras 
in redan på ett tidigt stadium; inga fuktproblem, 
låga radonvärden, låga magnetfält, god städbarhet, 
rena byggmaterial med låga emissioner, funktionell 
ventilation, termisk komfort, bra ljusklimat där 

dagsljus utnyttjas så mycket som möjligt och bra 
akustik med låga bullervärden. 
 Särskild vikt ges till naturligt ljus som är en 
viktig källa till positiva känslor och hälsa för män-
niskor. Dagsljusanvändningen samordnas med 
belysningen. Fönster går ända upp till undertaket 
för att maximal inlänkning. Med hänsyn till 
variation i solintensitet och solhöjd på vår bredd-
grad, behövs en varierande fasad med dynamisk 
solavskärmning så att dagsljuset kommer till nytta 
för människan och att den elektriska belysningen 
minimeras när dagsljus fi nns att tillgå. Den dy-
namiska solavskärmningen är också viktig för att 
balansera kyl- och värmebehovet i byggnaden samt 
att hantera bländning och utblick för patienter och 
vårdpersonal.

PÄRLAN BLIR TILL OCH UTVECKLAS
Det nya sjukhuset ska byggas samtidigt som verk-
samheten i dagens sjukhus ska hållas igång. Den 
nya delen går lätt att bygga vidare på, koppla på nya 
enheter, i processen att skapa framtiden Södersjuk-
hus. Utbyggnaden sker enligt beskrivningen till 
höger.
 Under utvecklingen av förslaget har avstäm-
ningskalkyler gjorts och arbetet har styrt mot 
enkelhet i struktur och system. En mycket grov 
kostnadsbedömning för den nya byggnaden ger en 
entreprenadkostnad på 875.000 tkr, ca 22.300 kr/
m2. Byggherrekostnad, projektering, kapitalkost-
nad, gator och vägar, rivning samt lös inredning 
och utrustning ingår ej.

Flygvy över det nya sjukhusområdet.

Fasad mot norr, 1:200.

Sjukhusbacken.

PÄRLANS SKAL
Ambulansinfart och ny entré till By 25, entréer 
till By 13 och By 06 fl yttas till södra sidan av 
By 13.

Östra modulen, länken samt gångbroar över till 
By 13, provisorisk entré till ny akut, förlossning 

och operation i länken, koppling via kulvert till 
Bildcenter.

Ambulansinfarten och ambulanshallen, nu kan 
nya akuten tas i drift .

By 06 rivs och ny byggnad uppförs.

Gamla akuten rivs och västra modulen byggs, 
nu kan nya sjukhuset tas i drift .

Vårdavdelningar kan ersätta 7. By 24, mellan 
gavlarna placeras vårdavdelningar i suterräng 

med utsikt över Årstaviken. Gavlar som vätter mot 
söder relaterar till befi ntligt sjukhus och understry-
ker parkkaraktären, By 25 fi nns kvar.

By 25 rivs. Ytterligare en modul kan byggas 
öster om det nya sjukhuset, det fl exibla syste-

met gör det möjligt att använda till olika ändamål, 
nr 6 och 7 kan byggas i omvänd ordning.

Mellan nr 7 och gavelbyggnaderna kan t ex ett 
patienthotell byggas med rum i suterräng.

4 

5 7 

8 

6 6 
1 

2 

3 



Akutmottagningen
En av akutens fyra mottagningstorg med arbetstation.

En av vårdteamsenheterna på Förlossningen/BB

Sex vårdrum vetter mot en gemensamhetsyta. 
Själva enheten är kvadratisk till formen med dagsljus från tre håll.

Pre-/postoptorg med övervakningsstation

Från övervakningsstationen har man uppsikt över de 10 
preop-/postopplatserna. Från tre håll når dagsljuset in i rummet.

PÄRLANS INSIDA
Gårdsvy.

Förslag till färgsättning.

Ledord. 
TRYGGHET, LJUS och VÄRME

”Genom att skapa trivsel och trygghet i närmiljön kan oro och obehag dämpas. Ljus och ljud, färg, form och konst, 
naturliga material och växtlighet bidrar alla till positiva upplevelser och sinnesintryck. Närmiljöerna planeras med 

omsorg om detaljer och kulörval. Trä, sten, glas, vatten och grönska ger rogivande miljöer. Särskild vikt ges till 
naturligt ljus som är en viktig källa till positiva känslor och hälsa för människor. Dagsljusanvändningen

 samordnas med belysningen. Fönster går ända upp till undertaket för att maximal inlänkning.”

Gåendeentré 
Förlossningsentré

Ambulansinfart
Från helioport

Framtida läge för AVA 

Huvudentré SÖS 

Antenatal i bef. byggnad
tidigare Södra BB

Framtida läge 
för Neonatal Reserverad plats för 

Neonatal intensivvård

Ev framtida läge för IVA, 
HIA och MIVA 

+63 
Operation inklusive Traumasalar, 
Administration operation, Fläktrum 
Plan + 63 i akutbyggnaden motsvarar Plan 5 i befi ntligt sjuk-
hus. Transport av patienter kan ske via den nya glasgången 
som länkar nybyggnaden mot Byggnad 14 i söder.
 Patienter som ska till traumasalar eller hybridsalar kan 
komma via IVA-hissen nära ambulanshallen, eller direkt 
från slutenvården. Liksom i alla övriga plan fi nns hissar för 
rent och smutsigt gods direkt till sterilcentralen. 

+68,1
Administration operation, Fläktrum
I akutbyggnadens översta plan fi nns intern kommunika-
tion mellan operationsverksamhetens administration och 
produktionsyta i planet under. Besökare utifrån tar sig upp 
via det publika trapphus som binder samman nytt och gam-
malt. I övrigt fi nns horisontell förbindelse inom de stora 
fl äktrumsytorna. 

Principerna för fl öden i akutbyggnadens plan +57,9 är 
samma som i operationsplanet ovanför, dock utan möjlighet 
till direkt horisontell kommunikation med övriga sjukhuset. 
Nivåskillnaden överbryggs med trappor och genomgångs-
hissar.
 Flödet av patienter till Dagkirurgin i den nya Byggnad 06 
är separerat från akut fl öde. Via huvudentrén tar man sig upp 

till Dagkirurgins reception. Själva ingreppen görs i samnytt-
jade operationssalar. På befi ntligt plan 4 som nivåmässigt 
befi nner sig mitt emellan de två nya operationsavdelning-
arna kan ytan för intensivvården utökas och ändamålsenliga 
lokaler för en samlad intensivvård skapas. 
 Genomgående hissar sörjer för vertikala transporter.

Plan +52,8 i ny akutbyggnad motsvarar plan 2 i befi ntlig 
byggnad. Viktiga fl öden fi nns i horisontell riktning mellan 
Förlossningen/BB och Neonatal som föreslås ett samlat 
läge i direkt anslutning till förlossningsverksamheten. Den 
centrala ytan i nya byggnad 06 föreslås för Neonatal-inten-
sivvård. Det mycket viktiga nära sambandet mellan Förloss-
ning och Neo-IVA kan på så sätt tillgodoses.
 På plan 2 kommer det att fi nnas andra vakanta ytor som 
istället kan användas för omklädningsrum.
 Övriga delar av sjukhuset nås dels via glasgången som 

ansluter till Byggnad 14 i söder dels via den nya hisshal-
len som binder samman akutbyggnaden med befi ntliga 
huskroppar mot gatusidan. Glasgången används främst av 
personal och för patienttransporter.
 Det föreslagna läget för Antenatal-avdelningen i tidigare 
Södra BBs lokaler skulle ge nära samband med Förlossningen 
samtidigt som fl ödet av patienter och besökare skulle kunna 
gå via huvudentrén. Sambandet mellan Akutmottagningen 
och Antenatal är nära om patienten kommer utanför huvud-
entréns öppettider. 

+47,7
Förlossning/BB, Gynakut
Våningsplan +47,7 i akutbyggnaden följer principerna för 
våningen ovanför. Nivåskillnaderna mellan nybyggnaden 
och befi ntligt sjukhus tas upp av de två hisshallarna med 
genomgående hissar och trappor. 
 Inom Förlossning/BB fi nns ett fl öde av besökare, till del 
reglerat av patientsäkerhetsskäl. Varje rum har plats för en 
anhörig. Huvudentrén används som publik entré och besö-
karna leds till Förlossningsavdelningarna utan att korsa 
akuta fl öden. 
 Gynakuten har placerats i ny Byggnad 06. Sambanden är 
goda både till Akuten och till Kvinnokliniken.

+46
Administration akuten
Huvudentrén är belägen i detta våningsplan. Alla besökare, 
patienter och andra med ärende till sjukhuset som inte är 
relaterade till akutmottagningen använder denna entré. Ett 
neutralt kommunikationsstråk mellan ingången och det nya 
trapphuset tillskapas. 
 Lokaler för en del av akutmottagningens administration 
placeras i en ersättningsbyggnad som vetter mot gatan där 
den tidigare akutmottagningen låg. En intern trappa fi nns 
mellan de två våningarna i ersättningsbyggnaden. Via det 
nya trapphuset sker kommunikation med övriga delar av 
akutmottagningen. 
 I ett framtida scenario där sjukhuset expanderar ytterligare 
kan de ljusgårdar som fi nns vid BDC och ersättningsbyg-
ganden komma att skapa ett mer off entligt gångstråk mot 
sjukhusets östra delar. 

+42,6 
Akutmottagningen
Plan -1 är det viktigaste planet för transporter inom sjuk-
huset. Förutom patienter och personal förfl yttas varor, tvätt, 
avfall och mycket annat i korridorerna. Sjukhusets stora 
godsmottagning är belägen på denna nivå i sjukhuset västra 
del. Patienttransport från helikopterplattan sker också i 
detta plan.
 Akutmottagning har i sig ett komplext inre fl öde med sina 
olika enheter för vuxna, barn, se- och behandla och lättakut. 
AVK, mottagning för våldtagna kvinnor, ligger som en egen 
enhet nära, men avskiljt från övriga akuten. 
 Ett närmare avstånd till AVA vore önskvärt och en ny 
placering i byggnad 14 föreslås.

+37,5
Sterilcentralen
Flödet inom sterilcentralen är till största delen internt. 
Externa kunder levererar smutsigt och hämtar rent gods vid 
den nya lastkajen på byggnadens sida. Varutransporter till 
sterilcentralen och bulkförrådet tas emot vid samma kaj.
 Med särskilda sterilhissar nås Akuten, Förlossningen och 
Operation på enklast möjliga sätt. Övriga verksamheter får 
sina leveranser från sterilcentralen transporterade till sig via 
korridorsystemet i plan -1.

+32,4
Fläktrum
Fläktrummen i plan + 32,4 nås via de trapphus som gör det 
möjligt att nå alla teknikrum i akutbyggnaden neutralt och 
som samtidigt tjänar som utrymningstrappor.

+24
Teknikkulvert
Sjukhusets kulvertsystem på befi ntligt plan -6 kompletteras 
med en kulvertslinga under den nya akutbyggnaden. Teknik-
rummen ligger på rad i byggnaden och möjliggör en eff ektiv 
placering av schakt och teknikrum längs kulverten.

+52,8 
Förlossning/BB, Yta föreslagen för Neonatal intensivvård

+57,9
Operation, Dagkirurgi 
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Ny Byggnad

Hus 13

VERTIKALA 
& HORISONTELLA 
FLÖDENSAMT FÖRSLAG TILL 

OMDISPONERING AV
BEFINTLIGA YTOR INOM 
SJUKHUSET

Patienter

Teknik

Personal

Besökare

Patienter + Personal

Transport



O

GÅRD

GÅRD

GÅRD

AR B
S T N

U N D
U N D U N D

U N D

U N D

U N D

U N D

E L

F D

P A U S RN AT T U N D

UN D

U N D

G IP S
G IP S G IP S

S L U S S S A N E -R IN G L U F T -INT AG

G IP S
F D

R W C
R W C

R W C

R W C

F D

R W C

R W C

R W C

R W C

R W C

R W C

N ÄRF D

N ÄR
F D

U N D

UN D
U N D

U N D

U N D

U N D

R W C

R W C

R W C
N ÄRF D

UN D U N D U N D

F D DE S

W C
W C

DE S

U N D

U N D

U N D U N D

U N D U N D
R W C

R W CDE S F D

W C

E X P
L ÄK

L ÄK
ME D

F D

T O R G

T R G

W C

AP P

U N D

F D L ÄK
ME D

E X P
L ÄK

T O R G

AR B
S T

E X P
L ÄK

W C

N ÄRL AB L ÄK
ME DF D

T O R G

HU V U DK O R R IDO R

AP P

E X P
L ÄK L ÄK

ME D F D

AR B
S T N

AR B
S T N

U N DIN F U N DINF
U N DIN F

U N DINF U N DIN F U N DINF AR B
S T N

INF

F Ö RZO N R W CDE S F Ö RZO N R W C S L S L R W CDE S S L
W C

W C

U N D U N D U N D

U N D U N D F D

E X P
2P E X P

2P

DE S
F D

R W C

L ÄK
ME D

TRI

TRI

TRI

TRI TRI EXP
2P

SAMT

TRIAGE
EXP WC TRI

AKUT
HISS
KYL
RUM

N ÄR
F D

E /V

E /V

CTCT
MANÖ

   CT
TEKNIK

FDDES
RWCWC

WC
EL

FD

VÄNT
VUX

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

WCRWC

INRE VÄNT

ÖVERV

EXP
AVD SEKR

ENTRÉ
YTTRE
VÄNT

E/V E/V

ANH ANH ANH ANHVISN

VISN

ÖVER-
FLYTTN

AKUTRAKUTR

AMBULANSHALL

AMBULANSINFART

AKUTR

VISN

WC FD

UND
ORT

UND

FD
RWC

UND

UND
ORT

UND
ORT
UND
KIR
UND
KIR

UND

UND

UND

EXP
ENH LED

UND

LÄKEM

FD

WC

WC
WC

FD

DES

UND
KIR

WC
RWC

PROVT

REC

FDRWC

UND

CH
SSK

EXP
SP LÄK
ALLM
SSK
EXP

EXP

FD WC WC

  EXP
SP LÄK PERS AKUT

RUM

VÄNT

VÄNT
SE o BEH

U N DINF

E/V

KASSA
/RECWC

RWC

REC
+EXP 2P

1 PAT
AVK

1 PAT
AVK PS-

YK
KUR

KUR

KUR
LÄK

 LÄK
SEKR SSK

EXP

JUOR
JUOR

JUOR
FD UND UNDFD DES

PWC
RWC

VÄNT

OMKL
PERS
FD MM

UTB

EXP
SEKR
CH

KAT
SAM

EXP
 2P

EXP
 2P

EXP
 2P

EXP
 2P

WC
WC

WC
WC

VERKS
  CH

VÅRD
  CH LÄKAR

   CH

    VO
    CH
  SEKR

EK
PERS
  CH STABS

 SSK

EXP
 2P

EXP
 2P

EXP
 IT

EXP
 IT

GRUPPR
  SAMT GRUPPR

  SAMT

BEM
ASS

CHEFS
SSK

UND

UND

UND

UND

UND
GIPS

ARB STN
    SSK

WC
/D

WC
/D

VF/
UPPST RULLVF

BRITSUPPST
ST

MA DR SF D

AMB
EXP

KONF

OMKL
PERS
FD MM

TRAPPA

TRAPPA

TRAP-
PA

FD

TILL ÖVR SJUKH

TILL ÖVR SJUKH

TRAPPA
/LÄNK HUS 13

AKUT
HISS

WC
WC

WC
WC

STAB
SEKR

KONF

PERS

KONTORS-
LANSK

KONTORS-
LANSK

KONF

WC
WC FÖRR

KONF

TRAPPA TR

Undersökningrum 
på barnakuten

Skala 1:100

Arbetstation/ Övervakning med 
observationsplatser på 
barnakuten

Skala 1:100

Den inre delen av mottagningens 
kärna i akutmottagningen

Utsnittet visar akutrummen med ingång 
antingen direkt från ambulanshallen eller 
via sluss. Anhörigrummen har utblick mot 

vackert gestaltad  ljusgård.

I det stora överflyttningsrummet väntar 
personer som ska transporteras vidare 

inom sjukhuset. Från övervakningsexpedi-
tionen tvärs över korridoren har man god 

uppsikt 
över patienterna. 

Patienter i vuxenakutens inre väntrum har 
kontakt personalen i den högra 

övervakningsexpedition
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Akutmottagningens placering
Den nya akuten placeras, på samma våningsplan 
som tidigare akut, precis öster om befi ntligt 
sjukhus. Nuvarande akut rivs, inklusive Byggnad 
06. Viktiga faktorer i valet av läge är; möjligheten 
till tydlig lättillgänglig entré, möjligheterna att 
förlägga delar av verksamheten i befi ntliga lokaler 
och i nya Byggnad 06, det nära sambandet till 
Bildcentrum samt att befi nna sig på samma nivå 
som helikopterplattan.
 En neutral inre kommunikation mellan sjuk-
husets huvudentré och den nya akutmottagningen 
tillskapas. Ett viktigt nav blir trapphuset nära akut-
mottagningens entré där nya och gamla nivåer möts.
 Blåljustrafi ken leds på tillbyggnadens östra sida 
in i byggnaden till baksidan där ambulanshallen 
får sin plats. På så sätt blandas aldrig blåljustrafi k 
och fotgängare.

Akutmottagningens organisation
Via en gemensam entrézon når gående patienter 
akutmottagningens alla delar. Samtliga delar av 
akuten är samlade i ett plan, förutom gynakuten 
som ligger i anslutning till det nedre förlossnings-
planet.
 I ett yttre väntrum sker anmälan, registrering 
och betalning. Här får man också en första bedöm-
ning och anvisning till respektive del i mottagningen 
(vuxen, barn, gyn, lättakut eller se-och-behandla-
enheten). Infekterade patienter tas omhand i avskilda 
rum som nås direkt från utsidan.
 Mellan väntrummen för vuxna ligger triage-
rummen samlade i tvärkorridorer förbundna med 
akutmottagningens huvudaxel, uteft er vilken de fyra 
övervakningsenheterna är placerade. Dessa är enhet-
ligt utformade och tillhörande undersökningsrum är 
placerade i mellanliggande ”kärna” på ett sådant sätt 

att de eff ektivt kan delas mellan de olika enheterna.
 Infektionsrummen och lättakuten har en ge-
mensam intern korridor vilket innebär att de på ett 
eff ektivt sätt kan dela förråd och andra biutrymmen.
 Placeringen av ambulanshallen gör att denna 
liksom akutrum och CT får en central placering 
nära akutens kärna och nära akuthiss till opera-
tionsavdelning. Ambulanshallen har även direkt 
access till akutrummet inom barnakuten.
 Akutmottagningens huvudaxel har en direkt 
fortsättning i det befi ntliga sjukhusets huvudaxel. 
I övriga plan tas nivåskillnaderna mellan den nya 
byggnaden och de befi ntliga upp i mellanliggande 
trapphus och hiss.

S ATERILEN
KUTEN

Sterilcentralens placering
Den nuvarande sterilcentralens placering i sjuk-
husets västra ände är ur logistisk synpunkt olämplig. 
Med det nya läget uppnår man större säkerhet 
och betydande logistiska fördelar. Sterilcentralen 
placeras under akutmottagningen i byggnadens 
östra del, vilket möjliggör dagsljus till stora delar av 
lokalerna.

Sterilcentralens organisation
Angöringen sker parallellt med ambulansinfarten 
och centralen får en täckt lastkaj för mottagning av 
gods. Intill fi nns också separat personalentré. Bulk-
förråd placeras i direkt anslutning till sterilcentra-
len, vilket ger ett direkt fl öde till sterilförrådet via 
avemballeringsstation och transportband.
 Internt går transporter av sterilgods, såväl rent 
som smutsigt, till operationsavdelningen i särskilda 
sterilgodshissar. 

 Sterilcentralen får omklädningsrum och en 
egen administrativ del inom enheten och kan nås 
neutralt såväl inifrån sjukhuset som direkt utifrån.

INRE FLÖDE STERILCENTRALEN
Personalens väg
Från entrén för personal och besökare kommer 
man till den ljusa personaldelen med expeditioner 
och mötesrum. Omklädningsrummen nås från 
entrézonen. På andra sidan omklädningsrummen 
fi nns en intern korridor från vilken omklädd perso-
nal kan komma till packrum eller diskrum via två 
slussar.
 I kärnan fi nns en intern sluss för kommunika-
tion mellan de olika delarna. 
 Den neutrala kommunikationsvägen för per-
sonal från eller till övriga sjukhuset är belägen 
vid  lastkajen och ansluter till genomgångs-
korridoren.

 Godsets väg
Det orena godset kommer till diskrummet på tre 
sätt; via mottagningsrum respektive genomräck-
ningsskåp i korridorstråk och från våningarna 
ovanför via två hissar för smutsigt gods. Dessa 
hissar betjänar hela operationsverksamheten, 
förlossningsavdelningarna med sina två operations-
salar och akutmottagningen.
 Godset tas om hand i diskrummet och kan 
sedan plockas ur genomgångsdiskmaskiner in i 
packrummet. Kraven på renhet i packrummet 
är mycket höga. Personalen sitter vid arbetsbord 
och förpackar det sterila godset enligt noggranna 
instruktioner. Rummet ligger med långsidan i fasad 
och får goda ljusförhållanden.
 Mellan packrum och sterilförråd sker autoklave-
ringen i genomgångsautoklaver. Det sterila godset 
sorteras i sterilförrådet och är redo för att användas 
igen.

 Sterilhissen i förrådet transporterar rent gods 
direkt till operation, förlossning och akutmottag-
ningen. Övriga transporter ut går genom en sluss 
till det genomgående korridorstråket och vidare 
antingen in i övriga sjukhuset eller mot lastkajen 
för externa mottagare. De många externa kunder-
nas leveranser sker via lastkajen.
 Fabrikssteriliserat gods kommer via lastkajen 
och genomgångskorridoren till bulkförrådet. 
Avemballeringen sker i två steg i olika zoner. Eft er 
avemballeringen sker transport via transportband 
mellan bulkförråd och sterilförråd.

�������	�
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Smutsiga vagnar på retur går via vagntvätt till vagn-
uppställning och kommer rena in i  fl ödet igen.
 Mellan packrum och diskrum fi nns transport-
band för insatsretur.
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Två vårdteamsenheter med 
mellanliggande rum 

Utsnittet visar de två typer av integrerade 
förlossningsenheter som förekommer

 i förslaget.

Den ena  ligger i punkthusen mot gatan 
och har sex vårdrum. Ett litet pentry 

med sittplatser finns i länken 
till den stora huskroppen. 

Personalen har en liten öppen arbets-
station framför en glasad expedition där 

överlämning mellan teamen eller 
dokumentation kan ske. 

Stådiskar med förvaring under finns 
framför rummen som ligger i par.

De Förlossnings/BB-rum med tillhörande 
hygienrum som vetter mot öster är något 

mindre till ytan än de övriga, 
funktioner i stort är samma.

Förlossnings/BB-enheten som ligger längs 
den södra fasaden syns vårdrum med 

hygienrum och det gemensamma 
pentryt med matplats.

Arbetsstationen med ett litet 
dokumentationsrum är belägen 

i kärnan mellan korridorerna. 

Läkemedelsrum, apparatförråd, städrum 
och andra funktioner i den mörka zonen 

är tillgängliga för avdelningens fyra 
team.

Utbildningsrummet tillgängligt från hiss-
hallen och vilrummet är andra exempel 

på rum som används gemensamt av alla
fyra Förlossnings/BB-avdelningarna. 

 Skala 1.200
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Förlossnings/BB-rum 

Rummet kan användas från förlossning 
till hemgång. Det har generösa mått och 

plats för en anhörig i extra bädd.

I hygienrummet finns genomräcknings-
skåp, plats för spolo och skötbord.

Handfatet inne i rummet är personalens. 
Det uppfällbara skötbordet bredvid är 
tänkt att användas av personalen vid 

undersökning av barnet.

Skala 1:100

TRAPPA
/LÄNK HUS 7

E N

E X P

F /B B

F /B B

F /B B

F /B B

F /B B

F /B B

B

B

B

B

B

AR B B

S T
F R D

U N D
E X PP AU S

E X PS AMT

U N DMO T T

MO T T
V ÄN T

IS O L
F /B B

F /B B
MAT

F /B B F /B B

F /B B

F /B B

MAT

F /B B

P AU SP E R S F /B B

S L B

F D
B

B

B

B

HW C/D

B

B

F D

B

B

O P W C
W C

E L
L ÄK

ME D
DO K

DAG R U M

DO K

AR B

L ÄK
ME D

AK U T

H W C
AP P

F D
S T

K Ö K

E X P

F /B B

F /B B

B

B

AR B

F /B B

F /B B

F /B B

F /B B

B

B

B

B

AR B

T V

E /V

E X P

F /B B

F /B B

B

B

AR B

F /B B

F /B B

F /B B

F /B B

B

B

B

B

E/V

DAGRUM

P E N T R Y

K O O RD
E X P

F /B B

F /B B

F /B B

F /B B
B

B

B

B

E X P

F /B B

F /B B

B

B

AR B

KÖK

UND
UND

EXP
PAUS

EXP
SAMT

UND
MOTT

MOTT
ST
FRD

P E N T R Y

P E N T R Y

E/V

UTBILD
WC
WCEL DOK

ARB

LÄK
MED

SÄNG
FRD

VÄNT

APP
WC

VIL-
RUM

F /B B MA T F /B B F /B B P A U S IS O LF /B BF /B B F /B B

B B H W C
/D

F D B B BBB

F /B B

BB F D

F /B BMA T

TV

FD

MILJÖST

S L

HWCDOK

ARB

E X P

E X P

E X P

E X P

E X P

E X P

O MK L

O MK L

O MK LO MK L

O MK L

O MK L

Ä N G L A -
R U M

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

WC
/D

E X P

E X P

E X P

VENT

DATA

TELE
EL

DATA

VENT TELE
EL

DAT A

V E NT

T E L EE L

DAT AV
T

T E L EE L

FÖRSLAGEN YTA FÖR NEONATAL  IVA

AKUT
HISS

TRAPPA
/LÄNK HUS 13

AKU

SLUSS

T
HISS

MILJ Ö

+47,7 Förlossning/BB
Skala 1:400

+52,8 Förlossning/BB
Skala 1:400

+68,1 Operation
Skala 1:400

CC

Förlossning/BB placering
Den framtida integrerade Förlossning/BB inryms 
i två våningsplan i den nya byggnaden, belägna 
mellan akutmottagningen och operation. Ingången 
ligger tillsammans med akutmottagningens entré i 
bottenplanet. 
 Närheten till ambulanshallen är viktig i bråd-
skande fall. 
 Gynakuten har placerats på det nedre förloss-
ningsplanet i direkt anslutning och AVK i nära 
samband för att underlätta för personal som rör sig 
mellan verksamheterna.
 Kort avstånd är det också till operationssalar 
för planerade och akuta kejsarsnitt på våningen 
rakt ovanför Förlossningen. En sal för urakuta snitt 
fi nns dock på varje förlossningsplan.
 En glasgång för kommunikation mellan Förloss-
ning/BB och sjukhusets södra delar tillskapas på 
våningen motsvarande plan 2 i befi ntlig byggnad. 

Härigenom underlättas fl öden till och från Barn- 
och slutenvårdsavdelningar. 
 I förslaget föreslås att Neonatal-verksamheten 
som idag är utspridd samlas i lokaler nära 
Förlossning/BB. En yta i den nya Byggnad 06 i 
direktkontakt med förlossningen reserveras för 
Neo-Intensivvård. 

Förlossning/BB organisation
I kommunikationslänken i centrum av den nya 
byggnaden tas den blivande mamman emot och hän-
visas till en de fyra Förlossnings/BB-avdelningarna. 
 Varje avdelning är i sin tur uppdelad i fyra 
enheter. Fyra till sex patienter tas om hand av ett 
vårdteam i enlighet med arbetssättet ”patientnärm-
re vård”. Vårdrummen är alla en-patientsrum med 
plats för anhörig samt med ett handikappanpassat 
hygienrum. Fyra isoleringsrum med egen ingång 
fi nns också utrustade på samma sätt.

 Ett Förlossnings/BB-rum kan användas av 
samma person från inskrivning till utskrivning. 
Uppdelning mellan Förlossnings och BB-enheter 
kan också göras om så önskas.
Det vanligaste Förlossnings/BB-rummet i förslaget 
är 25 m2 med ett stort hygienrum 2,2 x 3,5 m enligt 
önskemål. I planerna redovisas även två andra 
rumstyper som upptar något mindre yta. 
 De två operationssalarna för urakuta kejsarsnitt 
står i nära vertikal förbindelse med operationsav-
delningen ovanför.
 Antenatal-avdelningen är till för kvinnor som 
av olika skäl behöver vård innan förlossningen. Den 
har här inrymts i nuvarande Södra BBs lokaler, i 
mycket nära anslutning till de nya förlossningsav-
delningarna och kan nås både via Akutmottagning-
ens entré eller huvudentrén.

Operationsverksamheten placering
Placeringen i den nya sjukhusbyggnaden ger 
fördelar från ett antal perspektiv; logistik, eff ekti-
vitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö samt utveck-
lingsmöjlighet i takt med den medicinsktekniska 
utvecklingen.
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Operationssalar med mellanlig-
gande rum och pre-/postoptorg

Operationssalarna ligger längs den södra 
fasaden. Korridoren utanför är en ren 
korridor, skild från den övre korridoren 
där även icke sterilklädd personal rör sig. 
Mellanliggande biutrymmen nås från två 
håll.

Till och pre-/postoptorgen leder två sepa-
rata flöden för att särskilja patienter på 
väg in och ut. Inom pre-/postop finns 
också ett desinfektionsrum, en expedition 
och ett avskilt förberedelse/avvecklings-
rum som även kan användas om en akut 
situation skulle uppstå.

Skala 1:200

Längdsektion och fasad mot söder, 1:200.

Fasadutsnitt, 1:50.

Trauma / Hybridsal 

Trauma-salarna är lokaliserade i anslut-
ning till den IVA-hiss som ligger nära 
ambulanshallen.

Utsnittet visar en hybridsal där kirurgiska 
ingrepp kan göras med hjälp bilddiag-
nostisk utrustning. Från manöverrummet 
har man god överblick över rummet. 
Maskinrummet är placerat direkt utanför 
salen, neutralt åtkomligt. Salen kan 
användas för traumapatienter 
såväl som för planerade operationer. 

Skala 1:100
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 Eff ektiviteten gynnas av att opsalarna är väl 
samlade. Hissar tar rent och smutsigt material direkt 
till och från Sterilcentralen längst ned i byggnaden. 

Operationsverksamheten organisation
Operationssalarna är, i möjligaste mån, utformade 
likadant för att befrämja patientsäkerheten. Flöden 
för sterilklädd och icke sterilklädd personal är 
skilda åt i tydligt avgränsade zoner. 
 Dagsljuset har nyttjats för att ge en så bra 
arbets- och patientmiljö som möjligt. De ljusa ytorna 
innefattar operationssalar, uppdukningsrum, expe-
ditioner och pre/postop-torg. Endast biutrymmen i 
supportzonen är mörka. 
 Operationsverksamhetens tjugotalet operations-
salar har fördelats i tre likvärdigt utformade avdel-
ningar med måtten 27x54 meter. Operationssalarna 
med uppdukningsrum vetter mot söder. I norr, mot 
gatusidan, fi nns de kvadratiska, dagsljusbelysta 

ytor som inrymmer pre/postop-torg, två stycken 
per avdelning med 6-7 salar. Torgen kan antingen 
användas uppdelade som preop och postop eller 
nyttjas gemensamt för båda kategorierna med en 
dragspelslösning utifrån behov.
 I kommunikationslänken mellan avdelningarna 
koordineras fl ödet av akuta patienter och innelig-
gande patienter.
 Dagkirurgipatienter kommer till receptionen i 
den nya Byggnad 06. Förberedelser och återhämt-
ning innan hemgång sker i dagkirurgins lokaler. De 
planerade ingreppen i utförs i samnyttjade opsalar. 
Även pre/ och postop-enheterna används gemen-
samt i den utsträckning som behövs.
 Traumasalarna fi nns i samma huskropp som 
Dagkirurgin. Dessa salar nås genom en IVA-hiss 
nära ambulanshallen. Samma hiss kan även nyttjas 
om en akut situation uppstår inom slutenvården 
eller när salarna används för planerade ingrepp.

 Administration för operationsverksamheten och 
fl äktrum har lokaliserats till våningsplanet ovanför 
operationssalarna..

F5  (EN REPETERAD ENHET MED VARIATION):
HYBRIDFASAD GLAS MED MÖJLIGT RASTER AV 
SOLCELLER I YTTRE FASADGLAS. I ÖVRIGT LIKA F3

”Placeringen i den nya sjukhusbyggnaden ger fördelar från ett 
antal perspektiv; logistik, effektivitet, patientsäkerhet och 

arbetsmiljö samt utvecklingsmöjlighet i takt med den 
medicinsktekniska utvecklingen.”



LEDORD. 
GENERALITET OCH REDUNDANS 

KONSTRUKTION
Den generella stommen för de nya sjukhusbyggna-
derna utförs med pelare och balkar av stål, utom i 
källarvåning och ambulansinfart, där de består av 
betong. Pelarna är av valsade kvadratiska fyrkants-
profi ler och balkar är av svetsade lådprofi ler. 
Byggnaderna har bärande betongskivor i fasad och 
pelarlinjer i huskroppen med pelardelning av 9x9 
m. Bjälklagen utförs av pågjutna plattbärlag med en 
tjocklek av 400 mm. Byggnaden stomstabiliseras av 
trapp- och hisschakt i betong placerade i gavlarna 
och i husmitt. Den generella stommen dimensio-
neras för att klara såväl operationssalar och steril-
central samt installationsutrymmen. De platsgjutna 
bjälklagen ger en god fl exibilitet med möjlighet till 
framtida håltagningar. 

 Fasaderna består av partier av glas och skiv-
material. Isolering av mineralull framför bärande 
betongväggar. 
 Grundläggningsförhållandena är mycket goda 
på sjukhusområdet varför byggnaderna kan grund-
läggas med sulor på packad sprängbotten. Golvet 
i lägsta källarvåning består av en betongplatta på 
mark.
 Taken utförs som plana terrasstak med invändig 
avvattning. Terrassbjälklaget består av DUO-tak 
med två lager membranisolering med mellanlig-
gande cellglasisolering.

VVS- och styrsystem
Försörjningskulvert i plan -6 utökas under den 
nya byggnaden, där undercentraler för tappvatten, 
värme och kyla ansluter till sjukhusets försörjnings-
system. Centraler för medicinska gaser placeras i 
plan -1.

 Fläktrum och luft behandlingsaggregat placeras 
i plan 4 och 5 för operationsventilation, och i plan 
-2/-3 för övrig ventilation. Stigarschakt förbinder 
undercentraler med de vertikala huvudschakten för 
VVS i byggnaden. 
 Avloppsstammar integreras vid pelare i bygg-
naden. Dagvatten utförs med invändiga stamled-
ningar och ansluts till områdets ledningssystem.
 Kyla tas till största del som frikyla ur uteluft en 
och från kyllager med borrhål. Det gamla oljelagret 
i berget inom sjukhuset kan nyttjas för ackumule-
ring av ytterligare kylkapacitet, om avfuktning för 
operationsluft  ställs som krav. Sommartid behöver 
kylmaskiner/värmepump producera kyla. Återladd-
ning av kyla och frikyla utförs via förvärmning av 
uteluft  i luft behandlingsaggregatens luft intag. 
 Ett stort energilager fi nns ca 2 km från SÖS, 
i akvifären under Skanstull, vilket kan ge uppåt 
4MW kyleff ekt och ca 15 000 MWh kylenergi per 

år. Dock är det inte lönsamt att bara ansluta denna 
byggnad, i så fall hela det framtida sjukhuset. 
Värmepump/kylmaskin med energilager/borrhål 
producerar värme.
 Luft behandlingsaggregaten utförs med vär-
meåtervinning med dubbla korsströmsväxlare 
och evaporativ kylning, temperaturverkningsgrad 
85-90%. Eft erbehandling för värme/kyla installeras 
i luft behandlingsaggregaten.  Luft behandling för 
allmän ventilation i plan -2/-3 är uppbyggd med 
aggregat till respektive schakt.
 Uteluft sintag utförs med intagstorn/galler i 
fasad på gårdar i plan 1, avluft  evakueras över tak. 
Kanalisation til  l galler och huvar förläggs i plan -3 
för ute- och avluft . Luft fl öden behovsstyrs via zon- 
eller rumsreglering. 
 Luft behandlingsystem för operation installeras 
i plan 4 resp 5. Varje system har försörjning från 
två luft behandlingsaggregat för redundans, för 

operationssalarnas eft erbehandlingsaggregat och 
operationsavdelningarnas till- och frånluft . Dessa 
uteluft sintag utförs med galler i norr/österfasad, 
avluft  evakueras över tak.
 För utomhusytor vid ambulansinfart och 
entréyta installeras markvärmesystem som värme-
växlar mot värme från byggnadens avloppsvatten.
 Drift säkerhet och redundans upprätthålls via 
försörjning i fl era schakt och ringmatning. För 
medicinska gaser utförs reservgassystem från gas-
centraler i plan -1.
 Byggnaden sprinklas och rökevakuering 
dimensioneras för ”fl äktar i drift ”. För att lokalt 
styra och övervaka installationstekniska system 
för värme, luft behandling, kyla och el fi nns dato-
riserade enheter PLCer installerade i apparatskåp 
som ansluts till SÖS övergripande system.

Dagsljus
Krav på fönster utöver ett lågt U-värde är: bra 
dagsljus transmittans >65%, färgneutralt glas, lågt 
g-värde < 30%, g-värdet kan bli betydligt lägre om 
man använder automatiskt styrda solskydd, så lågt 
som 0,1 kan uppnås. 

El-system
El- och telesystemen byggs upp enligt Locums 
riktlinjer, ”Det robusta Sjukhuset” samt ”koncept-
program för tekniska försörjningssystem”. Uppsatta 
miljömål skall uppfyllas både avseende installerad 
materiel men också med hänsyn till energiåtgång 
samt trivsel och välbefi nnande hos personal och 
patienter. 
 Befi ntligt kulvertsystem – Teknisk försörjning 
- förlängs under den nya akutvårdsbyggnad och 
förses med nya nätstationer samt tele- och kommu-
nikationsutrymmen. Nödvändig redundans uppnås 

genom att knyta systemet ihop med befi ntligt sjuk-
hus genom ringmatade system, där försörjningsvä-
gar kan alterneras.
 Från dessa utrymmen byggs nya schakt upp ge-
nom byggnaden som försörjer respektive avdelning 
från neutrala utrymmen belägna vid trapphus så att 
sjukvårdsverksamheten inte störs vid arbeten/tillsyn. 
 El-, tele- och kommunikationsutrymmen är 
rymliga och breda för att möjliggöra uppställning 
av utrustning på båda sidor i rummen utan att 
inkräkta på normenliga ryggningsavstånd samt 
säkerställa generalitet och fl exibilitet vid framtida 
ombyggnader och verksamhetsförändringar. 
Elsystemet förbereds för att ta tillvara egenproduce-
rad energi från bland annat solceller.
 Samtliga korridorer förses med 4 st kabelstegar 
i två nivåer för att klara framtida behov och klara 
framtida krav på avstånd mellan till exempel el- och 
kommunikationsstråk. 

 Integrerat larm- och passagekontrollsystem 
installeras i samråd med säkerhetschef och förses 
med kameraövervakning (CCTV) i publika lokaler 
samt portvideosystem. Systemet skall zonindelas 
och förses med loggningsfunktion för att underlätta 
snabba insatser samt möjliggöra identifi ering och 
sökning av personer och gods. Hänsyn till personlig 
integritet skall noga övervägas. 
 Förutom el- tele- och kommunikationsutrym-
men skapas även säkerhetscentral och datahallar 
inom akutvårdsbyggnaden.

Brandtekniska förutsättningar 
Vid planeringen av det byggnadstekniska brand-
skyddet gäller generellt att det alltid skall fi nnas 
minst två vägar för utrymning, med vissa kritiska 
avstånd. Även enkelkorridorer kan planeras, då 
med avsevärt kortare utrymnin gsväg. Då hela 
byggnaden kommer att förses med en automatisk 

vattensprinkleranläggning så kan dessa avstånd 
ökas eft er en verifi ering.
 I första hand strävas eft er horisontell utrymning 
och vårdanläggningen delas upp i olika brandceller 
där i princip en avdelning kan vara en och samma 
brandcell. För att klara en horisontell utrymning 
så kommer ett antal olika alternativ planeras bl.a. 
så kan en typ av brandgardin monterad i undertak 
användas. I brandfall delas pre/postoptorgen och 
förlossningsenheterna av på mitten för att skapa tid 
för personal och patienter att genomföra en säker 
utrymning.
 Operationsavdelningar och liknande sterila 
miljöer utryms i första hand genom bakkantsut-
rymning via uppdukningsrum och intilliggande 
opsalar. Det är även möjligt att använda konceptet 
inrymning. Detta innebär att operationssalen utgör 
en egen brandcell där man i händelse av brand i 
angränsande lokaler skall kunna stanna kvar under 

brandförloppet. För att säkerställa detta så krävs 
att man arbetar med aktiva tekniska system såsom 
ventilation, vattensprinkler, brandlarm och framför 
allt en välutbildad personal.
 Vissa hissar kommer att planeras för utrymning 
i det fall där en större evakuering är en förutsätt-
ning, minst en av dessa hissar skall leda till ambu-
lanshall där vidaretransport skall kunna ske.
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Förvärmning av uteluft 
och frikyla samt 
laddning av kyllager.

Korsströmsvvx i aggregat 
med 90% temperatur-
verkningsgrad.

Efterbehandling för 
operation, avfuktning via 
kyl och värmebatterier.

Luftbehandling allmän, 
uppbyggnad lika Op 
aggregat i fläktrumsvåning.

Operationsrum med eller utan 
teknik, luftflöde 20-60 oms/h, 
efterbehandlingsaggregat i 
fläktrum.

Evaporativ kyla via 
bestrilning av vatten i 
frånluft före vvx.Luftbehandling operation.

Avluft ovan yttertak.

Uteluftsintag på gård.

Fasadutsnitt.

Flödesschema.

Tvärsektion och fasad mot väster, 1:200.
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Ledord.
HÅLLBARHET och ENERGIMINIMERING 
Strategin för energiförsörjningen av den nya akut-
vårdsbyggnaden är att först konstruera ett hus med 
optimal energianvändning (ett minimum av värme-, 
kyl- och elbehov) och däreft er försörja byggnaden 
och dess system med CO2-neutral energi.

Byggnaden och tekniska system
Konstruktionen har pelare och balkar av stål och 
bärande betongskivor i fasad. Då uppnås en luft -
tät och termisk trög konstruktion vilket minskar 
värme- och kylanvändningen. 
 Fasaderna utformas luft täta med god isolerande 
förmåga och fönster med låga u-värden. Vid 
solbelastade glaspartier väljs en hybridfasad med 
dynamisk solavskärmning, som med hjälp av dags-
ljusinlänkning sänker belysningsanvändningen. 
Fasaderna förbereds för solceller. 

 Ventilationssystemet har värmeåtervinning med 
dubbla korsströmsväxlare och med evaporativ kyla 
sommartid. Temperaturverkningsgraden uppgår 
till 85-90 %. Rum med varierande kylbehov förses 
med VAV-system. 
 Den höga återvinningsgraden i ventilationen 
tillsammans med det energieff ektiva klimatskalet 
innebär att behovet av tillförd energi hålls mycket 
lågt, ca 6 kWh/m2 för värme och 10 kWh/m2 för 
kyla samt ca 20 kWh/m2 kyla för processer. Denna 
energi är CO2-neutralt egenproducerad el och 
värme samt frikyla.

CO2-neutral energiförsörjning
Hjärtat i energiförsörjningen är biobränsledrivna 
Stirlingmotorer som producerar både värme och el. 
Vi väljer att beskriva systemet utifrån ett sommar- 
och vinterdrift fall. All systemuppbyggnad bygger på 
idag tillgängliga komponenter och beprövad teknik. 

Sommarfallet
Värmen som produceras används till att täcka som-
marens begränsade värmebehov, (tappvarmvatten 
m.m.), resterande värme lagras i ett värmelager i 
form av bergborrhål. 
 Elen som produceras används till del i en kyl-
maskin för att tillgodose den nya byggnaden med 
kyla och i övrigt bidra till annan elförsörjning. 
Merparten av kylbehovet täcks med lagrad frikyla 
(kall uteluft ) från ett borrhålslager och komplet-
teras med kylmaskindrift . Vid de tillfällena när inte 
maximalt kylbehov uppstår arbetar kylmaskinen 
för att ladda det befi ntliga bergrumslagret och 
denna eff ektresurs används för det höga kylbehovet 
som uppstår vid avfuktning i ventilationen till 
operationssalar varma sommardagar. Kondensor-
värmen från kylmaskinen laddas i värmelagret. 

Vinterfallet
Värmen som produceras används för att täcka en 
del av värmebehovet. Resterande värmebehov täcks 
av värme från borrhålslagret via värmepumpdrift . 
Elen som produceras används för att driva värme-
pumpen som arbetar mot värmelagret. Tack vare 
laddning med värme från Stirlingmotorer och kyl-
kondensor är borrhålens temperatur kring ca 20ºC, 
vilket gör att värmepumpen kommer att få en hög 
värmefaktor, ca 6. Kylbehovet täcks av frikyla från 
uteluft en. Med frikyla från kall uteluft  säsongslad-
das också borrhålskyllagret till sommaren.

Slutsats
Med vårt energisystem får man en lösning med 
CO2-neutral energiförsörjning tack vare egenpro-
ducerad el. Kraft värmeaggregaten dimensioneras 
så att de även räcker till el för fl äktar och pumpar 
i vvs-systemen. På så sätt kan elförsörjningen till 

vvs-systemen få full redundans. 
 Fördelen med energiförsörjningen är att 
den även är tillämpbar i större skala för hela 
Södersjukhuset. Då kan kraft värmeaggregatet 
(biobränsledrivna Stirlingmotorer) ersättas av en 
kraft värmekonfi guration som t.ex. består av en pel-
letseldad ångpanna och ångturbin för elgenerering. 
Även en akvifer vid Eriksdal kan då bli ekonomiskt 
intressant att nyttja för energilagring.
 Våra livscykelkostnadsberäkningar över inves-
teringskostnaden för Stirlingsmotorerna är ca 5-10 
öre/kWh för en beräkningsperiod på 10 år. Vidare 
visar våra beräkningar att den totala livscykelkost-
naden för Stirlingsmotorerna med olika biobränsle 
är i paritet eller lägre jämfört med dagens fj ärrvär-
mepris.
 Full redundans i systemet får man genom att 
förbereda en anslutning med fj ärrvärme och el från 
övriga Södersjukhuset. 

Miljöstyrning
Materialutnyttjande
Material som används för att bygga ett hus innebär 
miljöbelastning genom uttag av naturresurser, kol-
dioxidutsläpp och användning av farliga ämnen.
Stor omsorg kommer därför att läggas vid val av 
material och byggprodukter som ska:

En klimatbelastningskalkyl används tillsammans 
med hjälpmedel som Miljömanualen, Byggvarube-
dömningen, Sunda Hus och Basta som underlag för 
materialval.

Inspirationsbilder.
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Tvärsektion och fasad mot öst, 1:200.

Detaljutsnitt, 1:50.

Fasadutsnitt, 1:50.

Energidiagram

Fasadschema
F1. Skärmtegel med relief

F2. Hybridfasad med skärmtegel 
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