
TATAKKT T 
utmaning 2
Sjukhuset ska vara i full drift under hela projekterings- och byggperioden. Inte minst måste ambulan-

shallen och akutmottagningen, som ligger innanför nybyggnadsområdet, lösas på ett sätt som säkrar 

en rationell drift. Det kommer ställa krav på en genomtänkt tidplan för bygget där ordningsföljden på 

nybyggnation och rivning är klart defi nierad. Akutmottagningen har ett nära gränssnitt mot stora funktion-

sarealer i existerande sjukhus, som tillexempel bilddiagnostik, som också ska upprätthållas efter det att 

tillbyggnaden är realiserad. Användning av provisorium på avstånd till de centrala sjukhusarealerna skulle 

nedsätta sjukhusets akutberedskap och kräva ökad bemanning.

strategi 2
Genom att acceptera det nödvändiga sambandet mellan ambulanshall, akutmottagning och behovet 

av närhet till existerande sjukhusfunktioner, samtidigt som provisorier undviks, föreslås att en ny an-

göringspunkt för ambulans, ambulanshall och nödvändiga delar av mottagning hanteras innan den större 

byggnationen tar vid. En temporär åtkomst till existerande sjukhus anordnas. Ambulanshall och ambu-

lansmottagning etableras under existerande tvärfl ygel (byggnad 06) som om nödvändigt delvis rivs för att 

tillgodose de nya areakraven.

På detta sätt kommer sjukhuset ha en fullt operativ akutmottagning som kan fungera ostört under hela 

byggperioden och akutberedskap och en effektiv drift upprätthålls.

utmaning 1
Södersjukhuset har idag en tungt belastat och utspridd akutmottagning med ett mycket högt antal an-

vändare och med stora logistiska utmaningar, då behandlingsförloppen för de många användarkategori-

erna är olika. Akutpatienter från ambulanser, barn, lättare skadade, våldtäktsoffer, födande och användare 

av mottagningen har alla divergerande genomströmningsmönster i systemet. Detta leder till ett om-

fattande, arealkrävande program, samtidigt som många av funktionsenheterna kräver dagsljus och utsikt. 

Programmet för akutmottagningen har nära logistiska och tekniska samband med de nyprogrammerade 

areorna i våningarna ovanför, men har i slutändan ett program som genom area och genom funktionella 

förutsättningar inte överensstämmer med möjliga byggnadskroppar att placera ovanpå.

strategi 1
Genom att organisera akutmottagningen som en stor, sammanhängande yta, som en bas på ett vån-

ingsplan för den nya anläggningen, där enhetens fotavtryck är större än de ovanliggande fl yglarna, kan 

akutmottagningens program inordnas i ett plan, i ett rationellt och logiskt mönster som har sin utgång-

spunkt i de olika användargruppernas behandlingsförlopp. Genom att använda generösa ljusgårdar som 

genomskärande element i basen säkras en försvarlig mängd dagsljus till akutmottagningens funktioner. 

Organiseringen av volymerna över basen omkring väldimensionerade uterum säkrar goda ljusförhållanden 

till fl yglarna i det existerande sjukhuset och maximerar fasadlängden i den nya kompakta anläggningen, 

så att programmets omfattande krav på antal rum med dagsljuskrav tillgodoses.

Verksamhetsidén och programmet för utvidgningen och den totala 

”organismen” som Södersjukhuset utgör tydliggör en serie väsentli-

ga utmaningar som måste förstås och accepteras som grundlag 

för de fysiska lösningarna.

utmaning 4
Program och konceptprogram ger stark bäring när det gäller krav på fl exibilitet och framtida konver-

teringsmöjligheter för de olika rummen i programmet och beskriver konsekvent modulering för den 

byggnadsmässiga och tekniska uppbyggnaden. Samtidigt ska Södersjukhusets storslagna anläggning 

adderas och i realiteten avslutas österut med en ny byggnadsvolym som både ska utgöra en positiv och 

förklarande tillägg i stadsplaneringssammanhanget och i volym och uttryck samspela med sjukhusets 

karakteristiska gestalt.

strategi 4
Det tillsynes motsättningsfulla kravet på rationell modulering och ordning å ena sidan och behovet att 

skapa en enhetlig avslutning på Södersjukhusets anläggning med en hög byggnadsmässig kvalitet och 

ett uttryck som både skapar nödvändig ordning men också en nyanserad skala, å andra sidan – kan ses 

som ett problem.

Vi tror däremot att denna inneboende dualitet kan bli projektets styrka och har utnyttjat konceptprogram-

mets moduler och underindelning till en konsekvent, fl exibel uppbyggnad av de olika programenheterna 

och samtidigt låtit byggnadsstruktur och fasaduppbyggnad använda sig av samma genomgående rytm 

och indelning som designparameter i uttrycket. På detta sätt förenas hänsyn till rationell och yteffektiv up-

pbyggnad med möjligheter till en ordnande och repeterande men upplevelserik fasad. Genom ett med-

vetet spel med den funktionsbaserade repetitionen av 100mm dimensionen, med övervägda nyanser 

i utnyttjandet av denna och en genomgående enkel, ljus och produktionsvänlig materialanvändning blir 

detta den integrerade avslutning och förnyelse som Södersjukhuset och dess patienter och personal 

förtjänar.

utmaning 3
Södersjukhuset består av en välordnad men omfattande och väldigt utsträckt byggnadsvolym som 

resulterar i avsevärda avstånd mellan sjukhusets funktioner. Det nya programmet kommer utgöra en 

tyngdpunkt i sjukhusets totala anläggning och kommer ha ett tillgänglighetsbehov på många våningsplan 

till funktioner i det existerande sjukhuset. Om de nya ytorna i för hög grad samlas i en självständig bygg-

nad med onödigt avstånd till det existerande kommer gång- och transportavstånden öka och på det viset 

generera ett bemanningsbehov och reducera möjligheter till säkrast möjliga behandling.

strategi 3
Genom att utnyttja programmets angivna möjlighet till att inlemma existerande tvärfl ygel (byggnad 06) 

i den nya arealen och ersätta detta med nybyggnation kommer tyngdpunkten i den helhetliga sjukhus-

planen förfl yttas så lite som möjligt österut och funktionssammanhangen mellan gammalt och nytt blir 

optimala. I realiteten kommer då det nya programmet integreras i delar och sammanfl ätas med omkring-

liggande sjukhusareal.

Att utnyttja existerande tvärfl ygel tillsammans med nybyggda fl yglar ger också de nya avdelningarna, 

akutmottagningen, operations- och förlossningsavdelningarna väldigt goda betingelser för att uppnå 

önskad kompakthet och renodlade skalbyggnaderna som volym för sina primärfunktioner.

TAKT 
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Nybyggnaden i landskapet.

Södersjukhusets läge och gestalt vid 

Årstavikens klippor är majestätiskt. Med 

sin position och utbredning dominerar 

det omgivande landskapsrummet. Till 

detta kommer de starka känslor och min-

nen som stockholmarna förbinder med 

Södersjukhuset. Med sin uppriktighet 

och sitt allvar svarar arkitekturen väl på 

förväntningarna på det stora sjukhuset.

Vill visa hur nybyggnaden med samma 

värdighet som det existerande kan infoga 

sig i den storslagna landskapssituationen.

Vårt förslag är disponerat som en ut-

sträckt rektangel ur vilken det reser sig 

två sidoförskjutna byggnadskroppar. 

Volymfördelningen kan också läsas så 

som att hörnen skurits ut från ett block 

så att nybyggnadens sockel och högdelar 

framträder som artikulerande delar ur det 

bearbetade blocket. 

Från söder framträder nybyggnaden pre-

cist infogad i öppningen mellan hus 13 

och 25. I detta läge träder nybyggnaden 

fram till utsikten vid den dramatiska 

södersluttningen mot vattnet. Mot norr, vid 

uppfarten från Ringvägen är nybyggnaden 

mer bearbetat infogad vid sidan av den 

existerande huvudentrén. Den norra voly-

men ansluter in mot sjukhusets vitala 

delar och centrum. Från Ringvägen möter 

besökarna först den lägre sockelvolymen 

som leder fram till akutentrén. Vid entrén 

når ett fi nfördelat skärmtak ända fram 

till bilarnas drop off. Genom den sidoför-

skjutna kompositionen av nybyggnadens 

högdel mildras den stora skalan vid upp-

farten och risken för förträngningen med 

en plötslig hög byggnadsvolym vid backen 

kan undvikas. De höga volymerna drar sig 

i denna position undan och himlen förblir 

närvarande vid uppfarten.

I exteriörerna bearbetas konceptprogram-

mets intentioner om generalitet till fasader 

med en mjuk variation av fönsteröppning-

ar. Enhetligheten i fasaduttrycket syftar till 

att komplettera det existerande sjukhuset 

med nya byggnadsgestalter av lugn och 

värdighet.

Södersjukhuset ska utvidgas och utveck-
las för att möta en framtid med ökande 
kvalitetskrav och ökande patientunderlag. 
Sjukhuset är en levande institution för stora 
delar av Stockholm och ligger centralt och 
vackert beläget på höjden ovanför Årstaviken.
De nya programarealerna kommer effektiv-
isera sjukhuset och ytterligare stärka dess 
möjligheter att utföra sina uppgifter. Samti-

digt är det väsentligt att sjukhuset adderas 
på ett sätt som tar till vara kompaktheten i 
den totala anläggningen och integrerar ex-
isterande och nytt på ett sätt som ger en väl 
fungerande enhet, både funktionellt och som 
en arkitektonisk komposition – och inte leder 
till ett sjukhus med en ny tillbyggnad.
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överordnat plankoncept
Vårt överordnade koncept för uppgiften är två sammanbundna fl yglar 

på en bas och en ny byggnad som ersätter existerande byggnad 06. 

Basen som består av två våningsplan belägna på plan -1 och -2 in-

nehåller akutmottagningens lokaler med undantag för barnakuten och 

lättakuten som placeras i existerande byggnad 52. I de två fl yglarna 

över basen och i nybyggnaden 06 ligger integrerat BB/förlossning-

savdelning, operationsavdelning och sterilcentral.

Avdelningarna är placerade så att det ena integrerade BB/förloss-

ningsvåningsplanet ligger på Plan 1 på samma nivå som, och med 

broförbindelse till neonatalenheten. Det ena operationsvåningsplanet 

med traumamottagning har lagts på plan 4 med goda förbindelser till 

intensivvårdsavdelningen på samma våningsplan i byggnad 4.

Mellan de två operationsvåningsplanen har vi placerat ett tekniskt 

mellanvåningsplan som betjänar båda operationsvåningsplanen. I den 

nya byggnaden 06 ligger inga operationsrum. I nivå med det tekniska 

mellanvåningsplanet i fl yglarna har vi här placerat lokaler för opera-

tions- och sterilcentral, samt kontor.

Ovanför det översta operationsvåningsplanet, på toppen av fl yglarna 

ligger sterilcentralens lokaler.

ingångar
Ambulanser

Det fi nns tre angöringar för patienter som kommer i ambulans. Hu-

vudbelastningen ankommer via ambulanshallen i gårdsrummet mellan 

nybyggnationen 06 och existerande byggnad 10.

Gårdsrummet överbyggs med ett delvis glasat tak som ger dagsljus i 

ambulanshallen. Från hallen fi nns en direktingång till omlastningsrum-

met på akutmottagningen.

Kontaminerade patienter ankommer ambulanshallen, intas på 

saneringsenheten innan de tas emot i omlastningshallen.

Infektionspatienter har en egen mottagning på plan -2. Här fi nns 

direkt ankomst till undersökningsrum och isolering.

Gående och bilburna

Ambulanserna ankommer från södra sidan av byggnaden. Ank-

omst för gående och bilburna patienter ligger på norra sidan på den 

motsatta sidan av byggnaden på samma våningsplan. Placeringen 

avskärmar ambulansmottagningen väl, samtidigt som undersöknings- 

och behandlingsfunktionerna kan utnyttjas från ”båda sidor”. En-

trépartiet annonserar sig tydligt mot gatan utan att dominera i förhål-

lande till sjukhusets huvudentré.

planlösningar - akutmottagingen
Akutmottagningen kan indelas i följande områden:

�� Ambulansmottagning med akutrum

�� Yttre triage

�� Triage och ”Se och behandla”

�� Fyra generella akutmoduler

�� Infektionsenhet

�� Gynekologakut (AVK)

�� Barnakut

�� Lättakut

Ambulansmottagningen ligger intill ambulanshallen. Från omlast-

ningsrummet fi nns en direkt åtkomst till de två stora akutrummen, 

barnakutrummet och röntgen/CT. Patienter som ska till operation-

savdelningen eller intensivvårdsavdelningen transporteras i akuthissen 

som ligger i anslutning till ambulansmottagningen. Patienter som ska 

till röntgen har ett kort korridoravstånd till den avdelningen på samma 

våningsplan.

Den yttre triagen ligger mot ingången för gående och bilburna. Här 

”sorteras” patienterna för vidare undersökning och behandling på 

de olika enheterna. ”Se och behandla”-enheten, som också ligger 

mot den publika entrén, är en observationsenhet för primärt gående 

patienter av vilka de fl esta hänvisas vidare till lättakuten.

Triagen ligger mellan ambulansmottagningen och ingången för 

gående och bilburna och kan nås från båda sidor.

De fyra generella akutmodulerna har undersökningsrum längs södra 

fasaden och en övervakningsenhet mot ljusgårdarna eller den östliga 

fasaden.

Akutenheterna har gemensamt väntrum som ligger i anknytning till 

triagen. Modulerna har också en avskärmad ankomst från ambulans-

mottagningen.
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Sektion 4

fasad mot norr

Akutmodulerna har en standardiserad utformning och är placerade så 

att de kan drivas som självständiga enheter med möjlighet till avgrän-

sning vid låg verksamhet eller vid risk för smittspridning.

Infektionsenheten ligger på plan -2, helt avskilt från de övriga arealer-

na, men i närhet via hiss och trapp från plan -1.

Gynekologakuten med AVK ligger i basens nordöstra hörn med 

åtkomst från entrézonen och triagen.  

Barnakuten är placerad i byggnad 54 med direkt åtkomst från både 

entrézonen för gående och bilburna och från ambulansmottagningen 

via en avskärmad korridor.

Lättakuten ligger vid sedan av barnakuten med direkt åtkomst från 

entrézonen.

integrerad bb/förlossning
Integrerad BB/förlossning består av fyra verksamhetsenheter. Dessa 

är fördelade på två våningsplan där det nedre på plan 1 har en 

förbindelse på våningsplanet till neonatalenheten på Sachsska. Varje 

våningsplan har en akutenhet med ett operationsrum centralt placerat 

mellan de två verksamhetsenheterna och med goda förbindelser till 

operationsavdelningen.

Föderskor ankommer BB/förlossning via hiss eller huvudtrapp från 

entrézonen på plan -1. Från hiss/trapp är det direkta förbindelser till 

mottagningsrummen i den nya byggnaden 06. Härifrån förs föder-

skorna in till en av de två verksamhetsenheterna.

Besökande kommer huvudsakligen uppsöka förlossningsrummen. 

Planlösningen möjliggör trafi kseparering mellan besökande och 

föderskor/personal.

 Antenatalenheten placeras i friställda lokaler på södra BB på exis-

terande byggnads plan 2. Avdelningen är inte specifi kt planlöst, men 

våningsplanet har tillräckligt stora friställda ytor.

operation 

Operationsavdelningen är fördelad på två våningsplan. Fyra trau-

marum och åtta standardoperationsrum är placerade på plan med 

intensivavdelningen i existerande byggnad. I våningsplanet ovan ligger 

dagkirurgisk enhet tillsammans med tolv standardoperationsrum.

De standardiserade operationsrummen är fördelade på fem likadana 

funktionsenheter där varje består av fyra operationsrum med nöd-

vändiga biytor/rum. I tillägg utgör traumarummen en funktionsenhet. 

Uppdelningen ger möjlighet för avgränsning vid låg verksamhet eller 

vid risk för smittspridning.

Patienter till traumaoperation kommer med akuthissen direkt från 

akutmottagningen och transporteras in till operationsrummet. Övriga 

sängliggande patienter ankommer via sänghissar eller den nya 

huvudkorridoren på utsidan av byggnad 07. Patienterna transport-

eras till en preoperativ area i ny byggnad 06 innan de transporteras 

till operationsrummet. Denna placering av preoperativ area ger en 

mycket god närhet till både hissar och horisontalkommunikation över 

till sjukhusets sängavdelningar.

Förberedelserum och bordtopplager ligger mellan preoperativ area 

och operationsrummen. Efter fullförd operation transporteras patien-

terna tillbaka till en postoperativ area som ligger samlokaliserad med 

den preoperativa arean och därifrån vidare in till sjukhusets sän-

gavdelningar. Vissa Patienter kommer transporteras direkt till intensiv-

vårdsavdelningen i existerande byggnadsvolym.

Dagkirurgiska patienter ankommer via personhissarna från entré-

zonen på plan -1 och mottas på den dagkirurgiska expeditionen 

som ligger med visuell kontakt till hissarna. Patienterna hänvisas från 

väntrummet via omklädningsrum till preoperativ zon, eventuellt också 

förberedelserum, innan de tas in i operationsrummet. Dagkirurgiska 

enheten har egna postoperativa ytor som samlokaliseras med övriga 

postoperativa ytor. Färdigbehandlade patienter väntar på transport 

hem i step down-rummet som ligger i anslutning till expeditionen och 

väntrummet.

Avdelningens personalrum ligger i den nya byggnaden 06 fördelat på 

plan 1 och 2, förlossningsvåningsplan och på teknikvåningsplanet. 

Ytorna förbinds med en intern trappa.
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Fasad mot söder
PLAN

FASADUTSNITT

FYLLNING AV
FROSTAT GLAS
250 ISOLERING

SOLAVSKÄRMNING
SEMITRANSPARENT VÄV

80   BEKLÄDNADSELEMENT
       AV VIT TERRAZZO
30   LUFTSPALT
250 ISOLERING
200 BETONGELEMENT

UNDERTAK 3200 Ö.G.

BRÖSTNING 500

FÖNSTERBÄNKSKANAL

RADIATOR

sterilcentral
Sterilcentralen ligger som översta våningsplan i byggnadens ”rena 

zon” tillsammans med operationsavdelningen.

Orent gods fraktas till avdelningen via hiss och sluss för inlämning. 

Operationsavdelningen som är den största användaren, har egen hiss 

mellan orent lager på operationsavdelningen och tvättrummet i steril-

centralen. Gods från andra avdelningar kommer via huvudhissarna 

och levereras via sluss till tvättrummet. Gods grovtvättas och kemt-

vättas i tvättrummet innan det tvättas i genomgående tvättmaskiner 

som går in till packrummet. I packrummet sorteras och kontrolleras 

godset innan det packas och steriliseras i genomgående autoklaver 

in till sterillagret. På sterillagret samlas specifi kt gods tillsammans med 

nödvändig engångsutrustning från slussen mot bulklagret. Transporten 

till operationsavdelningen går via en egen sterilhiss till våningsplanet 

för operation. Försändelser till de övriga avdelningarna hämtas i ge-

nomräckningsskåp mot korridoren.

Mellan huvudfunktionerna tvätta, packa och lagra ligger en intern 

sluss för personal och rena vagnar. Vagnarna tvättas i en tunnel-

maskin och lagras i slussen innan de fördelas till packningsrummet 

och sterillagret.

Vi har valt att lägga bulklagret på samma våningsplan bredvid steril-

lagret, detta resulterar i korta försörjningsbanor, men kräver att stora 

kollin kan transporteras in på våningsplanet.

gemensamma lokaler operation/ steril
Personalen på operation och sterilcentralen rör sig innanför samma 

renlighetszon. Det är därför fördelaktigt att kunna slå samman paus- 

och matrum för de två avdelningarna. Rummet har lagts längst 

österut på sterilvåningsplanet med fantastisk utsikt över staden. 

Övriga personalrum ligger intill operationsavdelningen, men placerade 

så att de kan utnyttjas av bägge avdelningar.

omklädningsrum
Garderober och omklädningsrum är placerade så nära avdelningen 

som möjligt. Garderoben för akutmottagningen på plan -1 ligger på 

plan -2. Garderoben för förlossningsavdelningarna är fördelade på 

ytor i byggnad 06 i samma våningsplan.  Garderoberna för opera-

tionsavdelningarna ligger i det mellanliggande tekniska våningsplanet 

samt i det underliggande förlossningsvåningsplanet. Sterilcentralen 

har gemensam garderob med operation.

skalbyggnad
Konceptprogrammet för skalbyggnad har gett premisserna för ut-

formning av byggnadsvolymen. Byggnaden ska ha en enkel och 

tydlig byggnadsstruktur med god orienterbarhet. Skalbyggnaden ska 

byggas upp med basenheter som är fria från vertikala kommunika-

tioner och schakt och med storlek på 27x54 eller 36x27 meter. Då 

kravet på dagsljus är stort har vi valt att bygga upp fl yglarna med 

basenheter på ett djup av 27 meter. Något som överensstämmer väl 

med de närhetssamband som fi nns. Utanför basenheterna har det 

placerats tekniska torn och trappor i enlighet med konceptprogram-

mets krav. Mellan operationsvåningsplanen har det etablerats ett 

tekniskt mellanvåningsplan som försörjer operationsrummen.

 Basen, med akutmottagningen på plan -1 har en större yta än de 

ovanliggande fl yglarna. För att säkra dagsljus i lokalerna i basen fi nns 

det två stora ljusgårdar. Plan -1 har en hög våningsplanshöjd, något 

som möjliggör gångbara undertak över akutrummen. Detta repre-

senterar ett väsentligt förstärkning av byggnadens fl exibilitet då de 

gångbara undertaken ger plats åt teknisk utrustning i bl.a. akutrum-

men. I delar av basen har det inskjutits ett mezzanin-våningsplan 

med anknytning till en nyetablerad korridorförbindelse till sjukhusets 

huvudingång i väst och i öst mot en framtida utbyggnad utanför 

nybyggnaden.

Vi har i enlighet med rekommendationerna i konceptprogrammet valt 

ett modulsystem baserat på 90x90M. Fasaderna är uppbyggda med 

ett modulsystem som fångar väggplaceringar innanför en modul på 

1,5 meter. Rumshöjden är standardiserad till 3,2 meter.

fasadutsnitt 1:50
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Nivå 6  Operation   

Nivå 2  Förlossning  
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Stomsystem
Stommen är uppbyggd av prefabricerade betongelement med 

bjälklag av håldäck upplagda på betongelementväggar i fasad och på 

hattbalkar av stål vid de inre bärlinorna. Stålbalkarna har upplag på 

prefabricerade betongpelare med delning 

9 x 9 m. Alternativt kan bjälklagen utföras med pågjutna förspända 

plattbärlagselement upplagda på samverkansbalkar av stål och 

betong. Båda bjälklagssystemen ger en slät undersida som underlät-

tar för installationsmontage och anslutning av mellanväggar. För att 

möjliggöra framtida verksamhetsförändringar är samtliga bjälklag 

dimensionerade för en nyttig last av 10 kN/m².

Ytterväggarna utförs av våningshöga element som består av en 

bärande innerskiva av betong (20 cm), värmeisolering (25 cm) och 

en yttre fasadskiva av betong.

Um-värden:

Tak: Utvändigt isolerat betongbjälklag med 300 mm cellplast: Um = 

0.12 W/m²°K

Väggar: Utvändigt isolerad betongskiva med 250 mm mineralull: Um 

= 0.13 W/m²°K

Fönster: Um = 0.9 W/m²°K

 

nu utbyggnad framtid

NNYYBBYYGGNNAADD BBEEFF..  BBYYGGNNAADD TTOOTTAALL  AARREEAA

brutto area

bygnad bruar total nyb.

0590590594,83+c1- åvin ex kulvert

nivå 0 c+42,6 6270 6270 2664 8934

0081008100810,64+c1 åvin

9999992,35+c2 nalp

8284828467225548,94+c2 åvin

4864486423125549,45+c3 åvin

6964696444125540,06+c4 åvin

1361136113611,56+c5 åvin ex  teknikarea 

2024202420242,07+c6 åvin

6483648364833,57+c7 åvin
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