
Södersjukhuset
hand i hand

hand i hand

20091101 PLANSCH 8 x A1.indd   1 01-11-2009   14:17:08



plan 0 1:400

AKUTENTRÉ

PERSONALENTRÉ

plan -1 1:400
situationsplan

Po
lis

Po
lis

Väntplatser

Und. Und.

Se & behandlaLättakut

Kontorslandskap

Administrativa lokala

Und.Exp.

Kontorslandskap

Entré

Kassa
yttre triage

Vänta/lek

Barnakuten

Mottagarteam/triage

Väntrum

Triagerum Anhörigrum Akutrum

Und.

Exp. Läkar

Und.

Und.

Personalrum

Exp.

Pausr.
natt

Personalrum

Chefsjuk-
sköt

Personal WCGemensamma 
väntrum

Samtalsr.

Övervakningspl.

Sängväntpl.

Ambulanshall

Akutrum
barn

Akutrum

Akutrum

Akut hiss

Rtg. CT

Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4

Und. Und.Saneringsrum Isoleringsrum Und. Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Exp.
läkar

Exp.
läkar

Exp.
läkar

Exp.
läkar

Triagerum

Fotgängarfält
farthinder

Exp.

Samt.

Exp.

Und.

V. chefExp. Exp.

IT 

Exp.Exp.

Und.

Desinf.

Pat.
WC

RWC Triagerum

Akut
läkar

Pers.WC

När-
lab. RWC

Sekr.
Sekr.

Des-
inf.

Des-
inf.

Desinf. Desinf.

Omlastning Exp.

AKUTENTRÉ

SJUKHUSBACKEN

BUSSHÅLPLATS

DIREKT ENTRÉ FRÅN GARAGE

KORTTIDSPARKERING

GARAGE

BYGGNAD 13BYGGNAD 14

BYGGNAD 10

BYGGNAD 25

TILL HUVUDENTRÉN

AMBULANS

POLIS

Konferens

Konferens

plan 0 1:400

fasad nord - 1:200

Gavlarna mot Årstaviken idagGavel i det existerande Balkonger och fönster i det existerande 

hand i hand

20091101 PLANSCH 8 x A1.indd   2 01-11-2009   14:17:36



Ringvägen

Sjukhusbacken

Sjukhusbacken

Huvudentré Akutintag

Infart garageTaxiangöring

Färdtjänst-
angöring Busshållsplats

Am
bu

la
ns

in
ta

g

Sa
ch

sg
ata

n

Indledning

Uppdraget
Med utgångspunkt i programmet har vi sammanfattat de viktigaste frågorna som anknyter 
till de defi nierade målen enligt följande:

·  Tillbyggnaden ska arkitektoniskt sammanväva den befi ntliga byggnadens arkitektur, 
det omkringliggande landskapet och den stadsmässiga kontexten till ett nytt och samtida 
uttryck.
·   Den nya byggnaden ska ha en struktur med stor generalitet och fl exibilitet. Samtidigt 
ska förslaget visa detaljerade lösningar för lokalprogrammets funktioner.
·   Tillbyggnaden ska erbjuda både patienter och personal en god och upplevelserik 
miljö samtidigt som byggnadens utformning ska garantera driftseffektiva och säkra 
patientfl öden.

Vi har valt att betrakta uppgiften från patientens utgångspunkt. Vårt förslag utgår från 
Södersjukhusets värdegrund:

”För patienten – med patienten”
 
Målsättning
Vi vill omsätta SÖS och Locums värdegrund i en byggnad som uppfyller patienters og 
personalens förväntningar på ett nytt og modernt sjukhus där goda och vackra omgivningar 
går hand i hand med driftseffektiva, fl exibla och hållbara lösningar.

Vår ambition är att Södersjukhusets tydliga och markanta arkitektur ska utvecklas, förstärkas 
och tryggas för framtiden. Vi menar att den nya byggnaden ska inordna sig i den tydlighet 
som fi nns i det existerande sjukhusets byggnadsvolymer, interna och externa fl öden samt 
teknisk försörjning i dag. Den nya byggnaden ska bidra till att göra Södersjukhusets profi l 
mot staden i norr tydligare och samtidigt respektera sjukhuset nuvarande siluett mot söder 
och Årstaviken.

 
Arkitektur 

För att gestalta våra målsättningar har vi studerat och tolkat Södersjukhusets roll i stads- 
och landskapsrummet. Vi har även studerat byggnadens rationella och nyktra struktur, 
landskapets storslagenhet i mötet med byggnaderna på höjden av berget och det intima 
entrétorgets urbana kvaliteter och funktioner.

Arkitektoniskt och funktionellt ska den nya byggnaden få de historiska ambitionerna och 
de nuvarande kompetenser att blomstra i framtiden. Vi tror att vi genom att vidareutveckla 
det moderna och rationella sjukhuset, respektera sjukhusets placering i ett storslaget 
landskap och förtydliga det urbana stadsrummet får framtidens sjukhus. Ett sjukhus 
där patientens möte med sjukhuset blir enkelt, överblickbart och tryggt och där den 
nya byggnaden förstärker bilden av Södersjukhuset som ett vackert, välkomnande och 
modernt sjukhus både för patienter och anställda.

Det sköna och det rationella
Södersjukhuset är en av Stockholms mest karakteristiska byggnader. Sjukhuset ligger högt 

beläget på höjden invid Årstaviken på Södermalm. Kraftiga nivåskillnader mot Årstaviken 
gör att byggnadsvolymerna ligger högt mot det storslagna landskapsrummet mot söder. Mot 
stenstaden i norr och Ringvägen har sjukhussområdet idag en mer varierad utformning och 
kring entrétorget har det de senaste åren tillkommit bostads- och kontorsbebyggelse.
Med förslaget får Södersjukhuset en karakteristisk och tydlig profi l mot staden i norr. 
En tydlighet som saknas idag. Genom att bygga vidare på det existerande sjukhusets 
räta block och öppnande ljusgårdar blir nybyggnaden en naturlig, nutida utbyggnad av 
Södersjukhuset, både funktionellt och arkitektoniskt. Med den nya byggnaden markerar 
sjukhuset sig mot staden och defi nierar entrétorget tydligare. Mot staden i norr och öster 
bildar gavlarna i den nya byggnaden en markant och karakteristisk siluett mot staden.
Mot söder menar vi att de nya volymerna ska inordna sig bland de existerande, mycket 
markanta gavlarna mot Årstaviken. Generellt bygger förslaget volymer vidare på det 
existerande sjukhusets volymer och det är naturligt att bygga vidare med höga vertikala, 
volymer i kombination med en låg, horisontell entréfasad.

Att möta landskapet 
Den nya byggnaden ska ansluta och förstärka de existerande landskapskvaliteterna: det 
storslagna, öppna och gröna mot söder och det mer urbana och hårdgjorda mot norr. 
Vi låter därför det gröna landskapet från söder växa över ambulansinfarten och upp 
på akutmottagningen på plan -1 och vidare längs entréfasaden och in i ljusgårdarna. 
Entréfasaden blir en grafi sk tolkning av det gröna och de öppna ljusgårdarna får gröna 
beläggningar, träd och buskar kombinerat med ett varierat system av gångstigar.

Ljusgårdarna både öppnar sig mot omgivningarna och sluter sig kring sin verksamhet. De 
öppnar sig mot staden i norr och Årstaviken i söder. Att verksamheterna orienterar sig mot 
ljusgårdarna säkrar känsliga verksamheter som operation och förlossning mot oönskad 
insyn från omgivande existerande och framtida bebyggelse. Ljusgårdarna kommer framför 
allt att bli betraktade från avdelningarna och bearbetas därför för att skapa ett mer intimt 
och sinnligt uttryck. På plan 1 kommer det att vara möjligt att komma ut på terrasserna 
från förlossnings- och BB-avdelningarna.
Entrétorgets hårdgjorda ytorna bilder ett utvidgat väntrum och ansluter till entrébyggnaden. 
Entrébyggnaden ger ett mer intimt intryck för den som möter sjukhuset och viser vägen till 
akutentrén och till entréhallens mittaxel, som självklart och tydligt leder in i byggnaden.

En entréfasad till Södersjukhuset
Mellan det det existerande och det nya sjukhuset föreslår vi att akutentréen och de vertikala 
huvudkommunikationerna placeras. Hissar, trappor och entréfunktioner kan här fylla ut ett 
fysiskt och tidsmässigt mellanrum och koppla det nya med det gamla. Det blir en naturlig 
spalt i sjukhusets historia: ett konkret, tydligt och överblickbart kommunikationsrum som 
sträcker sig genom hela sjukhusets nord-syd axel och genom alla våningar. Längs denna 
axel ligger nischer, väntplatser,ljusgårdar, receptioner, gröna öar, kommersiella lokaler 
mm.

Direkt vid akutentrén ligger reception och expeditioner till akutmottagningen. Bakom 
receptionen ligger en större allmän uppehållsyta som kan kopplas till existerande huvudentré. 
Både på plan 0 och -1 fi nns möjligheten att koppla huvudentréen med akutentréen via 
korridoren längs fasaden i plan 0. På så vis hamnar bilddiagnostiskt centrum centralt och 
lättillgängligt från akuten och de andra avdelningarna i den nya byggnaden.

Med denna tydliga koppling mellan entréerna kan man inte gå ”fel” om man går in i 

akutentréen eller huvudentrén när man egentligen skulle in i den andra entréen. Visionen 
är att skapa en entréfasad med två ingångar! Därför redovisar förslaget en entréfasad 
som i höjd och utformning bygger vidare på den existerande huvudentréns lägre, mer 
horisontella fasad. Akutentrén ligger därför i samma långsträckta ”entréfasad” som 
huvudentrén.

Healing architecture
Genom tillbyggnadens placering och förhållandet till landskapet skapas optimala möjligheter 
för mycket goda dagsljusförhållanden med varierande och spännande utblickar. Utblickar 
mot både staden, mot landskapet vid Årstaviken och gårdarna ger upphov till en miljö som 
är stilmulerande för patienternas tillfrisknande.

Ljusgårdarna ger både möjlighet till uppehåll och utsikt. Ljusgårdarna innehåller mindre, 
bersåer och större trappor mot söder. Ljusgårdarna är en del av det omgivande landskapet 
och man kan röra sig via stigsystemet ut i landskapet i söder. Med nybyggnadens 
vidareutveckling av det existerande sjukhusets ljusgårdar underlättas sjukhusets möjlighet 
att utnyttja den fysiska miljön i vården, så kallad healing architecture.

I de inre rumsförhållandena har vi lagt vikt på att bygga vidare på existerande fl öden både 
vad det gäller patienter, sängar, varor och personal. Vi menar att det skall vara enkelt och 
naturligt att röra sig i och mellan det nya och det gamla. Därför blir det lätt att orientera sig 
och tillgängligheten blir maximerad. Behovet för tydliga markeringar och lämplig skyltning 
kan aldrig underskattas, men ambitionen bör alltid vara att utformningen i sig hjälper 
patienten att känna trygghet och överblick i sjukhuset.

Patientens första möte med sjukhuset, på entrétorget och i entréhallen, ger besökare 
överblick och trygghet. Vi kopplar därför ihop entrétorget, akutentrén, huvudentrén och 
parkeringsgaraget i en sammanhållen, intim och grön gestaltning.

Material och proportionering
Ett sjukhus ska vara generellt och fl exibelt. Alla materialval och hur de sätts samman 
präglas av enkelhet och robusthet. Moderna hus ställer dessutom höga krav på 
dagsljus, inre, upplevelserika rumsligheter, effektiv solavskärmning, enkelt underhåll, 
låg energiförbrukning, rumshöjder, insynsskydd, släta och rengöringsvänliga ytskikt, stor 
fl exibilitet mm.

Förslagets material och proportionering är i samklang med de existerande husens. Det vita 
puts, glas, stål samt nyktra proportionering tolkas i förslaget för att uppfylla de krav som 
ställs idag och i framtiden.

Utvändigt
Entrérummen, gårdsrummen och entréfasaden är inspirerade av mötet mellan det 
storslagna, gröna landskapsrummet och det mer intima stadsrummet.

Entréfasaden och andra större rumsligheter mot norr består av olika glastyper: opaliserat, 
genomsiktligt, emalitglas, screentryckta och färgade. Rum som kan ha glas från golv till 
tak öppna sig på detta sätt mot mot omgivningen: entrérummet, uppehållsrum, pausrum, 
personalrum mm.

Fasaden på de räta blocken utformas med mycket fönster för att maximera dagsljusinfallet 
och minimera behovet av annan belysning. Väggar kan anslutas mot fasaden per 1,5 
meter. Utvändiga och rörliga solavskärmningar/insynsskydd skyddas från vind och väder 
av en utvändig glasskärm. De blanka lamellerna i solavskärmningen utnyttjas för att 
refl ektera dagsljuset långt in i byggnaden. Anordningar för fönsterputsning och underhåll 
ingår i fasadkonceptet.

Fasaden består därför av en yttre klimatskärm av olika glastyper: opaliserat, genomsiktligt, 
screentrck, emalitglas mm, kombinerat med en inre utfackningsvägg med fönster. 
Klimatskärmen monteras i ett profi lsystem som möjliggör att gondoler för fönsterputsning 
mm kan användas. Innanför detta skikt ligger en välisolerad yttervägg med högisolerade 
fönster. Alla fönster ligger indragna för att utnyttja den utvändiga förnsternischen som 
solavskärmning. Mellan klimatskärmen och fönstret ligger rörliga solavskärmningar, 
skyddade från väder och vind, och möjliga att styra centralt och lokalt.

Invändigt
På avdelningarna är materialen robusta, lätta att hålla rena och ger en lugn och rofylld 
bakgrund för personal och patienter. Det eftersträvas ett visuellt lugn där materialen är 
enkla och robusta. Dörrar, receptionsdiskar mm utformas som tydliga kontraster till andra 
komponenter för att öka tillgängligheten och orienterbarheten. 

På avdelningarna skapas en paus i den rationella strukturen där avdelningarna öppnar sig 
mot landskapet i söder och staden i norr. I dessa pauser (personalrum, dagrum, mötesrum 
mm) uppstår en mer färgstark intimitet som speglar sjukhusets placering i Stockholm.
 

Verksamheter – funktion och samband 

Verksamhetssamband
Projektets funktionsfördelning utgår från programmets beskrivning av prioriterede 
versamhetssamband.

Verksamhetsområdena; Akutmottagning, Integrerad BB/Förlossning, Operation, och 
Sterilcenter uppdelas horisontellt för att uppnå goda funktionssamband på samma plan 
med de därtill viktigaste knutna funktionerna i den befi ntliga byggnaden; Neonatal, 
Intensiv og bilddiagnostik. Lägre prioriterade samband klaras via projektets centrala 
huvudtransportcenter, som ansluter till alla plan i den befi ntliga och nya byggnaden.

De 4 verksamhetsområdenas fördelning på våningsplan:

Byggnadens proportionering utgår från tävlingens konceptprogram. Konceptprogrammet 
anger en önskan om att i plan dela upp byggnadskroppen i basenheter. Den består därför 
av breda basenheter mot söder och motsvarande smalare mot norr. Basenheterna kopplas 
ihop horisontellt med en huvudkorridor och vertikalt med ett transportcenter med trappor 
och hissar. Huvudkorridoren dimensioneras för att man ska kunna använda exempelvis två 
basenheter mot norr till en verksamhet utan att detta påverkar genomgående transporter. 
Varje verksamhetsområde indelas horisontalt med de tunga behandlingsområdena 
placerade i basenheter söder om huvudaxeln och de lätta behandlingsområdena norr om 
huvudaxeln.

Vi foreslår att de ytor som frigörs i den befi ntliga byggnaden när OP fl yttar används till en 
ny intensivavdeling. Därmed uppnås en god kontakt med den nya operationsavdelningen. 
Neonatalavdelningen ligger nu nära de nya förlossningsenheterna. I projektet foreslås att 
förbindelsen genom bilddiagnostiken längs norrfasaden uppgraderas och blir en synlig 
förbindelse mellan de två huvudentréerna. Detta kräver naturligtvis ombyggnad av den 
befi ntliga bildiagnostiken.

Övriga fl yttningar i den befi ntliga byggnaden bör ses i ett överordnat sammanhang. 

Planering för hela sjukhuset bör ske parallellt med projekteringen av nybyggnaden 
för att uppnå optimala funktionssamband vid fl yttningar och därtill hörande om- och 
tillbyggnader.

Sterilteknisk verksamhet
I den östliga delen av plan –2,5 får Sterilcentralens lokaler möjlighet till dagsljus. 
Sterilcentralen har direkt förbindelse med operationsavdelingen med en ren och oren 
hiss. Transport till och från operationssalarna kan därför ske utan att belasta det centrala 
transportcentret.

Akutmottagning
Akutmottagningen på plan –1 har direkt entré och infart från gatuplan. Akutmottagningen 
ligger på samma plan som en av de två bilddiagnostikvåningarna i den befi ntliga 
byggnaden. 
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saneringsrum, undersökningsrum och infektionsrum/isolering med entré direkt utifrån.

Ingång till AKV sker genom en diskret entré på plan –2. I en av det östra transportcentrets 
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polisbilar parkera.
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Från plan 4 är det direkt förbindelse till den befi ntliga intensivavdelningen. Förbindelsen 
är i samma plan som de befi ntliga operationsfunktionena. Vi föreslår en ombyggnad för 
intensivfunktionerna IVA, MIVA og HIA i detta område när operationsavsnittet fl yttas. 
Därmed uppnås en tät kontakt mellan den nya operationsavdelningen och en ny 
intensivavdelning. 

På planet över operationsavdelningen placeras teknikfunktioner. Förbindelsen mellan 
operationssalarna, LAF-enheter och fl äktrummen blir kort.
 

Logistik 

Patienter
Nybyggnadens patientfl öde indelas i 3 kategorier:
 
·   patienter som ankommer i säng 
·   patienter som kommer direkt hemmifrån
·   akut ankomna patienter

De akuta patienterna ankommer antingen själva via mottagningen i den nya huvudentrén 
eller via ambulanshallen. Båda ligger i samma plan. Mellan ingångarna ligger 
mottagningsteamet, som därmed kan ta hand om patienter från båda ingångar.

Andra patienter som kommer direkt hemmifrån går via den nya entrén på plan –1 till 
projektets huvudtransportcenter och vidare upp till operationsavdelningen, mottagning för 
dagkirurgiska patienter eller förlossningsavdelningens mottagningar.

Inlagda patienter transporteras från vårdavdelningarna i den befi ntliga byggnaden 
via transportkorridoren på plan –1 till projektets huvudtransportcenter och vidare 
till oprationsavdelingen. Patienter till slutenvårdskirurgin transporteras tillbaka till 
vårdavdelningarna samma väg. Dagkirurgiska patienter kommer samma väg in och ut.

Besökande
Besökande till förlossningsavdelningen som inte hittar i sjukhuset kan antingen använda 
den befi ntliga huvudentrén på plan 0 eller den nya entrén på plan –1.

De två entréerna har förbindelse via de befi ntliga korridorerna. Dessutom föreslås att de 
två entréerna kopplas till den befi ntliga korridoren som går längs fasaden genom den 
bilddiagnostiska avdelningen. På längre sikt kan denna förbindelse uppgraderas och göras 
mer synlig.

Det är direkt förbindelse med hissar från det befi ntliga P-garaget till den nya entrén.

Personal
Personal i den nya byggnaden kan gå direkt från gatan in på plan –2. Här fi nns sterilcentrets 

och operationsavdelningens omklädningsrum. Från plan –2 fi nns personalhissar direkt till 
de två OP-våningarna.

Personal från andra avdelningar i den befi ntliga byggnaden kommer huvudsakligen att 
använda huvudtransportcentret för att komma vidare i den nya byggnaden.

De interna transportcenterna placeras för att åstadkomma god intern kommunikation inom 
avdelningar som fi nns på två plan.
Ambulans
Ambulansinfarten ligger i början på Sjukhusbacken för att inte störa trafi ken på entrétorget 
och behålla den lugna miljön på torget.

Längs den södra fasaden löper ambulansinfarten under landskapet mot söder så att 
akuttransporternas väg på området korsas av så få andra trafi kanter som möjligt.

Byggnadsstruktur 

Generalitet och fl exibilitet
Projektets byggnadsstruktur utgår från programmets Skalbyggnadskoncept vars mål är att 
skapa en generell modulstruktur med möjlighet för fl exibel användning.
De primära byggnadsdelarna; fasader, pelare, trappor, hissar och teknikschakt placeras 

i en öppen modulstruktur. Därmed kan de sekundära byggnadsdelarna; lättväggar och 
servicerum fl yttas och ändras utan större ombyggnader i den primära strukturen.

Projektet följer huvudprinciperna i Skalbygnadkonceptet både med hensyn till indelning i 
basenheter, den modulära indelingen och kommunikationsstrukturen.

Modulsystem
Projektet har ett modulnät på 9 x 9 meter. Basenheterna har en byggnadsbredd på 27 m 
respektive 18 m.
Det 9 x 9 meter modulsystemet är det mest fl exibla i förhållande till programmets olika 
typrum.

Integrerad Förlossning och BB/eftervård
Integrerad Förlossning och BB/eftervård fi nns på plan 1 och 2,5 med 2 enheter på vardera 
planet. Från plan 1 är det direkt förbindelse till den befi ntliga neonatalavdelningen i 
Sachsska.

Varje enhet har egen mottagning. Förlossningsrummen fi nns i de södra basenheterna. BB/
Eftervårdsrum fi nns i de norra basenheterna i ett lugnt avsnitt där besökande kan komma 
utan att passera förlossningsrum. Från plan 1 kan man gå ut på tagterrasserna. På båda 
planen fi nns OP-sal för kejsarsnitt.

Antenatal/Samvårdsavd fi nns på plan 2,5 vid det östra transportcentret. 

Operation
Operationsavdelingen fi nns på plan 4 och 5,5 med 3 funktionsenheter i de södra 
basenheterna på varje våning. Bredvid akuthissen fi nns akut OP-sal med insluss. Den är 
skiljd från resten av funktionsenheten. Infektionssal och traumasal har egen sluss.

Pre- och postoperativa enheter ligger i de norra basenheterna. På plan 5,5 fi nns de 
funktioner som hör till den dagkirurgiska enheten tillsammans med pre- och postavsnittet. 
Dagkirurgisk enhet har separat ingång. Patienter som kommer direkt till både dagkirurgi 
och slutenvårdskirurgi har gemensam mottagning skiljd från operationsavdelningens 
övriga funktioner.

I fasaderna delas modulen 9x9 i 1,5 meters enheter. Detta gör det möjligt att placera 
fönster efter samma system som i det befi ntliga huset. Lättväggar kan då också placeras 
enligt samma delmodul.

Konstruktivt system
Byggnaderna grundläggs dels på en hel utbredd bottenplatta på packad sprängbotten 
med ett 0.15 m lager av packad makadam från berg av god hållfasthet, dels på plintar på 
rensat berg.
Eftersom hissgropar ligger under dräneringsnivån utförs konstruktionerna i vattentät 
betong.
Källare utförs med ytterväggar av platsgjuten betong, bärande pelare av platsgjuten betong 
med voter upp mot bjälklag där det behövs samt bjälklag av platsgjuten betong. Väggar 
runt ambulansinfart och garage utformas som bärande väggar av platsgjuten betong.
Stommen ovan källare utformas som en platsgjuten pelardäcksstomme med delning 
90x90M.
Ytterväggar utföres med bärande pelare av platsgjuten betong.
Vertikal bärning inom byggnaden utföres också med bärande pelare av platsgjuten betong 
med voter upp mot bjälklag där det behövs, detta för att skapa så stor öppen volym som 
möjligt för installationer.
Trapphus och hisschakt utföres av platsgjuten betong.
Byggnaden stabiliseras i längs och tvärled med hiss-, trapphus och schakt.
Väggar av betong t=200 mm. Bjälklag av betong t=400 mm.
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2    AVA
1    Neonatal

1    AKV och gynakuten
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            Neonatal
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     Operation

0    Bilddiagnostik
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            Operation
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     AKV
     AVA
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-1    Ambulans ind
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-2,5 Omklädning
            Operation
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7    Vårdavdeling

-2    Parkeringsgarage

-1    Entré från parkering

prioriterade verksamhetssamband

aktiveras kan variera för de olika enheterna, detta för att sprinklersystem inte skall utlösa 
vid oönskade situationer. Andra brandtekniska installationer som ingår i utformningen är: 
automatiskt brandlarm, utrymningslarm, brandgasventilation, nödbelysning med mera. 

Utrymning anpassas för att det ska gå enkelt att utrymma sängliggande patienter. 
Byggnadens trapphus är väl placerade i syfte att ge korta gångavstånd. Utrymning sker 
horisontellt till angränsande enheter inom samma våningsplan samt till hissar anpassade 
för att fungera vid brand. En hiss kan vara dedikerad enkom för räddningstjänstens insats. 
Kraven på enkel utrymning utan hjälp av nycklar eller kort utformas utan att åsidosätta 
trygghet och integritet för vårdtagarna.

Utbyggnadssstrategi
Nybyggnaden kan enkelt utföras etappvisa då bygnaden består av en bas och tre relativt 
självständiga ”fi ngrar”. Ett möjligt scebario är att först bygga de östra fi ngrarna och låta 
den existerande akutmottagningen fi nnas kvar i längre tid. De två fi ngrarna har hissar 
och trappor som klarar den vertikala kommunikationen och byggnaderna kan ansluta till 
existerande kulvert i plan –1 mellan byggnad 13 och 25. Först när det sista fi ngret skall 
byggas river man byggnad 6 och 52.

 
Tekniska installationer 

Energi och Miljö
Den nya byggnaden kommer att bidra till en positiv inverkan på miljön i sjukhusområdet. 

Med driftssäkerhet och patientsäkerhet som första prioritet används energieffektiva, enkla 
och hållbara lösningar samt resurssnåla system för att uppfylla höga energi- och miljömål. 
Byggnaden tar tillvara naturens egna energitillskott såsom dagsljus och solinstrålning 
samtidigt som energiförlusterna minimeras genom välplanerad solavskärmning, ett extremt 
välisolerat klimatskal med minimala köldbryggor och hög täthet. Detta tillsammans med 
att huset uppförs med en tung värmetrög betongstomme öppnar för möjligheten att lagra 
värme och kyla i byggnaden över dygnet och därmed reducera energianvändningen.

Tekniska försörjningssystem
Media kommer, primärt att hämtas från befi ntlig mediaförsörjning i plan -6 som utvidgas 
att omfatta även den nya byggnaden via en utbyggnad av kulvertsystemet under den nya 
byggnaden. Från den nya mediakulverten förläggs undercentral med stigarschakt upp till 
den nya byggnaden. För att närma sig målet om det ”robusta sjukhuset” och åstadkomma 
redundans i systemen byggs även nya system för i princip samtliga media som komplement 
till sjukhusets befi ntliga system. Kompletterande system för värme och kyla skapas genom 
ett borrhålslager används som energikälla året runt. Borrhålslagret skulle även kunna 
kopplas ihop med det befi ntliga kulvertsystemet för att producera och distribuera värme 
och kyla till de övriga sjukhusbyggnader. Central för medicinska gaser och tryckluft 
anordnas. Likaså uppförs ett nytt högspänningsställverk med redundant strömförsörjning 
samt ett nytt lågspänningsställverk. Reservkraft tas från befi ntlig reservkraftsanläggningen 
alternativt byggs det en ny reservkraftsanläggning som komplement till den befi ntliga. 
Solceller och solfångare placeras på byggnadens tak för att generera el och värme till 
byggnaden och minska behovet av köpt energi.
Samtliga försörjningssystem till byggnaden ringmatas för att erhålla full redundans.

Spill och dagvattensystem utförs som självfallssytem och ansluts till det kommunala 
ledningsnätet.

Distributionssystemen anpassas för låga temperaturer på värmebärare samt relativt 
höga för köldbärare i syfte att utnyttja naturliga energiförsörjningsalternativ med frikyla, 
frivärme samt återladdning, och därmed minimera tillförd energi. Detta ger också en stor 
fl exibilitet för nya framtida försörjningsalternativ. 
Luftbehandlingsaggregat för de övre planen, med operation och förlossning placeras i 
fl äktrum ovanför dessa utrymmen. Luftbehandlingsaggregat för de nedre planen, med 
akutmottagning och sterilcentral mm placeras i plan -2. Ventilationssystem utförs med 
centrala ringmatade kanalsystem för att få större kapacitet och högre driftsäkerhet. 
Detta innebär också att fl ödeskapaciteten kommer att vara lika i stora delar av systemet 
vilket gagnar fl exibiliteten för framtida ombyggnationer. Värme- och elbehov för drift av 
luftbehandling minimeras med behovsstyrd ventilation, låga tryckfall samt  hög ( >85%) 
verkningsgrad på värmeåtervinning. 
Styr- och övervakningssystem utförs med fokus på förvaltning/statistik/mätning
Ett stort antal system för automatisk behovsanpassning såsom givare för närvaro/ljus/
luftkvalitet installeras för att minska onödig energianvändningen. 
Hela anläggningen samordnas styr och övervakningsmässigt med sjukhusets befi ntliga 
system.

Klimatisering av Lokaler
Det täta, välisolerade och robusta byggnadsskalet medför att de värmetillskott som 
erfordras för att erhålla ett bra klimat i lokalerna är ringa. Klimatisering av lokaler kan 

därför till största delen ske med hjälp av luft. Individuell styrning och anpassning av 
luftfl ödet till i princip varje lokal med hänsyn till behov ger optimalt klimat och minimerad 
energianvändning.

Dagsljuset och Belysningen
En mycket liten del av den totala dagsljuskapaciteten utnyttjas idag .  
För att kunna använda dagsljus som ersättning för elförsörjd belysning och minimera 
komfortkyla behövs:
- omdirigering (länkning) av ljusets riktning i fönstrets övre del till rummets ytor (taket)
- dynamisk avskärmning av direktsolljus och himmel/moln med hög luminans 
- direkt solinstrålning skall stoppas, helst på utsidan
- avskärmningssystemet skall möjliggöra utblick
- styrprinciper för länkning/avskärmning av dagsljus och belysningsstyrning

Bjälklag av platsgjuten betong kan utföras med kvarsittande form av plattbärlag vilka 
dimensioneras och utformas för få stämprader.
Vald stomme gör att  större hål enkelt kan tas upp i efterhand utan att störande ingrepp i 
form av avväxlingar som behöver utföras bland installationerna ovan undertaket.

Ytterväggar:
Fasaderna i anslutning till entré och vissa större lokaler utformas som betongväggar eller 
bärande pelare och balkar i fasad, delar av fasaderna har glas från golv till tak.
Väggarna byggs upp lätta väggar med 300 mm utvändig isolering, cementfi berskivor och 
beklädnad av glas.
Isoleringens tjocklek är vald för att minimera energianvändningen.
Yttertak över plan -1 är grönt sedumtak med 400 mm isolering av cellplast och tätskikt av 
1-skiktsmembran typ Resitrix (epdm).
Tak över byggnader i övrigt består av 400 mm isolering samt tätskikt av 1-skitsmembran 
typ Resitrix (epdm).
Membranet är valt för att det är lättarbetat, inga heta arbeten krävs skarvar varmluftsklistras 
och anslutning till andra material kan göras utan problem. Resitrix är mycket tåligt samt 
har mycket goda långtidsegenskaper.

Brandskyddskoncept
I byggnaden installeras heltäckande sprinklersystem. Detta gör byggnaden mer fl exibel 
avseende utformning och framtida ändringar samt kan medge en öppnare planlösning. 
Sprinklersystemet medför också lättnader avseende brandskyddstekniska krav på exempelvis 
luftbehandlingssystem, brandcellsindelning och glaspartier. Hur sprinklersystemet ska 

Arealer 

Redovisning av förslagets bruttoarea i nybyggnad för respektive verksamhetsområde och 
allmänna zoner för kommunikation och drift.

Areor enligt förslag:

Verksamhet
Sterilteknisk verksamhet 2 708 m² 
Akutmottagning 10 113 m²
Integrerad BB/Förlossning 8 175 m²
Operationsverksamhet 12 434 m²

Totalt verksamhetsytor  33 430 m²

Kommunikation, teknik och drift 9 681 m²

Totalt, BTA 43 111 m²

Vy över Södermalm från dagrummet i BB/förlossning
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Exponerad tung värmetrög betongstomme.

Öppningar i undertak
(ej vid hygienundertak)
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med köldbryggor och hög 
täthet
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placerade invändigt för 
höga hygienkrav

Utvändigt, luftat glas för att 
skydda de rörliga solavskärmn-
ingar samt möjlighet för fasta 
avskärmningar

Reflekterande undertak för att få 
dagsljus långt in i rummen

Blanka lameller för reflektion in i 
byggnaden

Viss strålning reflekteras bort redan 
i det yttre glaset

Rörliga solavskärmningar reflekterar 
bort värmen

Vinklade solavskärmningar bevara 
utblickar
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